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RAPORT FINAL DE ACTIVITATE
privind desfășurarea programului-nucleu
“ Dezvoltarea cercetărilor de biologie și nutriție animală
în vederea creșterii impactului la nivel național și internațional”
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Durata programului: 2 ani
Data începerii: 14 martie 2016

Data finalizării: 10 decembrie 2017

1. Scopul programului:
Scopul prezentului program Nucleu este de a dezvolta cercetările de nutriție și biologie animală din
INCDBNA-IBNA, pe baza infrastructurii existente sau planificată a fi achiziționată, a metodologiilor
existente sau preluate și adaptate de la colaboratorii din țări dezvoltate, a cunoștințelor tehnico-științifice
acumulate (inclusiv prin programul nucleu recent încheiat), dar și a experienței de lucru prin proiecte de
cercetare. Obiectivul strategic este de a crește semnificativ impactul acestor cercetări, pe două planuri
principale:
i) impactul la nivel național, în principal pentru a oferi suport tehnico-științific sectorului zootehnic
din România astfel încât acesta să se poată adapta “provocărilor secolului XXI”, așa cum sunt definite
în Strategia de specializare inteligentă 2014-2020 (schimbări climatice, globalizare, limitarea
resurselor – energetice, furajere, etc.). Într-adevăr, dacă sectorul zootehnic a evoluat semnificativ
după integrarea în UE, este deosebit de important ca acesta să rămână competitiv și în condițiile
enunțate mai sus;
ii) suportul tehnico-științific îndreptat și spre alte domenii, cum ar fi sănătatea consumatorilor
produselor animale (ex. politici de sănătate publică), protejarea mediului, etc.
Acest impact se realizează prin generarea de rezultate aplicabile –aceleași categorii ca cele realizate în
programul nucleu precedent (definite de specificul institutului): publicatii, produse și servicii
noi/îmbunătățite, modele de rații, recomandări nutriționale, tabele de valori nutritive, corecții ale unor
coeficienți, metode și proceduri, etc.
iii) impactul vizează și o mai bună integrare în mediul internațional, în sensul creșterii calității
cercetărilor astfel încât acestea să se încadreze în conceptul de bioeconomie (in particular nutritie
animala si zootehine) bazată pe cunoaștere, dar și creșterea în continuare a gradului de integrare în
Spațiul European de Cercetare. Aceasta integrare este strâns corelată cu nivelul științific al
publicațiilor (număr de articole ISI, factor de impact, citări), nivelul manifestărilor științifice la care
se participă cu comunicări, nivelul de aprofundare și oportunitatea științifică a subiectelor abordate.
Acestea sunt condiții esențiale pentru participarea în proiecte H2020, spre exemplu și, în general,
pentru menținerea la un nivel al cercetării științifice compatibil cu cea europeană.
Astfel, programul nucleu acoperă subiecte diverse: resurse furajere neconvenționale, surse alternative de
proteină, valorificarea plantelor rezistente la secetă, aditivi furajeri, biodisponibilitatea substanțelor
nutritive, valorificarea plantelor furajere ameliorate, efectul xenobioticelor la nivelul ficatului, studiul
contaminanților non-fungici, efectele polifenolilor, îmbunătățirea statusului oxidativ al cărnii prin nutriție,
sănătatea tubului digestiv, manipularea metabolismului ruminal, studiul variabilității degradabilității
ruminale / digestibilității in vitro a unor resurse furajere, estimarea valorii de ameliorare a vacilor de
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lapte/ovinelor pe baza markerilor moleculari, estimarea potențialului de producție la caprine / ovine prin
tehnici non-invazive, stabilitatea grăsimilor în produsele animale, etc.
De asemenea, prin modul de implementare a proiectelor componente, programul își propune un nivel
ridicat al diseminării / transferul în producție al rezultatelor cercetării, contribuind astfel la reducerea
decalajului față de țările cu agricultură avansată.

2. Modul de derulare al programului:
2.1. Descrierea activităţilor (utilizând şi informațiile din rapoartele anuale)
Proiectul
PN 16 41 01 01

Descrierea activităților derulate
Titlu: Investigații privind valorificarea eficientă a unor resurse vegetale
neconvenționale în hrana scroafelor de reproducție și interrelația cu
performanțele produșilor acestora.
Faza I/2016: Caracterizarea nutrițională a unor resurse neconvenționale (sorg, mazăre,
lucernă etc.,) și modelarea de variante de recepturi de nutreț combinat. Stabilirea
protocolului experimental.
Activitatea 1.1. Elaborarea modelului conceptual și teorii. A fost dezvoltat un model
plecând de la date experimentale anterioare și coeficienți teoretici. Conform modelului
la 114 zile de gestație 46% din proteina accesibila este utilizată pentru întreținere, iar
43% reprezintă proteina reținuta și de gestație.
Activitatea 1.2. Stabilirea caracteristicilor nutriționale ale unor resurse
neconvenționale. Au fost identificate ca disponibile local 4 ingrediente furajere
neconvenționale. Au fost prelevate probe care ulterior au fost analizate chimic prin
metode standardizate conform Regulamentului Comisiei Europene no. 152 (2009). Pe
baza compoziției chimice brute a și a coeficienților teoretici s-a stabilit valoarea
nutritivă.
Activitatea 1.3. Elaborarea de recepturi de nutreț combinat care să permită valorificarea
cu maximum de randament a potențialului acestora. Au fost elaborate recepturi de
nutreț combinat pentru scroafe gestante, lactante, purcei sugari și în criza de înțărcare.
Activitatea 1.4. Elaborarea planului experimental si demararea unui test biologic. S-au
stabilit specificațiile tehnice de obținere a unui preparat enzimatic celulozolitic din
cultura de Lactobacillus plantarum și s-a stabilit nivelul de încorporare a acestuia în
nutrețul combinat pentru purcei sugari. Testarea biologică s-a desfășurat pe o perioadă
de 36 zile (scroafele de la 100 zile gestație și timp de 21 zile de lactație). Parametri
vizați: performanțe bioproductive, stare de sănătate (interrelația între starea de sănătate
a scroafelor și cea a produșilor acestora).
Faza 2/2016: Estimarea efectelor unor resurse vegetale neconvenționale la scroafe de
reproducție și purcei sugari. Studiul interrelațiilor între calitatea laptelui de scroafă și
performanțele purceilor sugari, inclusiv starea de sănătate.
Activitatea 2.1. Testare biologică. A continuat testarea biologică demarată în prima
fază. S-a studiat efectul modificării calității laptelui de scroafă prin hrană și s-a stabilit
influența adaosului preparatului microbian asupra performanțelor și stărilor de sănătate
ale purceilor. O interrelație pozitivă a fost observată între calitatea laptelui de scroafă și
performanțele bioproductive ale purceilor până la înțărcare. Faptul că scroafele din
lotul experimental au fost hrănite cu 2 săptămâni înainte de fătare cu nutreț combinat
îmbogățit în n-3 PUFA a accentuat efectul asupra conținutului laptelui în AG benefici
sănătății. Calitatea grăsimii din lapte are efecte pozitive asupra performanțelor
purceilor și sănătății acestora, reflectată în markerii plasmatici biochimici.
Activitatea 2.2. Determinari biochimice si analize statistice/ Set de date. Probele
biologice prelevate au fost analizate biochimic, iar datele obținute au fost analizate
statistic și au stat la baza redactării unui articol științific publicat în revistă B+.
Din derularea activităților specifice au rezultat 2 lucrări B+.
Faza 3/2017. Au fost descrise două resurse neconvenționale din punct de vedere
nutrițional, două resurse proteino-oleaginoase (mazărea și inul). Plecând de la
compoziția chimica brută s-a stabilit valoarea nutritivă. S-a determinat compoziția în
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acizi grași (mazărea și inul). S-a realizat un preamestec format din 3 părți mazăre și o
parte semințe in. Astfel, prin folosirea unui amestec între cele două resurse s-a obținut
un produs cu o compoziție valoroasă proteic, dar mai ales bogata în acizi grași n-3
benefici sănătății. Asocierea boabelor de mazăre cu semințele de in în raport de 3:1 nu
a determinat diferențe semnificative între loturi pentru concentrația serică a lipazei și a
cortizolului.
Mazărea asociată cu inul a determinat o reducere cu 33% a nivelului seric al
cortizolului, respectiv cu 8,6% concentrația lipazei. Cu excepția Mg și Ca nu au fost
înregistrate diferențe semnificative între loturi cu privire la parametrii biochimici.
Performanțele bio-productive nu au fost afectate semnificativ.
Faza 4/2017. În aceasta fază s-a derulat un test biologic la care scroafele la 100 zile
gestație au avut incluse 2% semințe de cânepă în hrană, la scroafele lactante în pondere
de 5%, iar la purcei 1,5%. Pe baza datelor obținute s-a calculat producția de lapte și
compoziția chimică după modelul propus de Hansen și col. (2012).
S-au prelevat probe de sânge (10 ml de la scroafe si 6 ml de la purcei) la gestante 100
zile, în prima zi după fătare, la 7 şi 21 zile după fătare și la purcei. Tipul de hrană nu a
avut însă un efect semnificativ asupra parametrilor imunologici plasmatici, în schimb
ziua de prelevare a influențat semnificativ.
Produsele obținute prin tehnologie au fost transferate la fermieri (Contract de transfer
tehnologic nr. 8256/18.12.2017; Acord de colaborare nr. 2034/ 22.03.17). A fost
publicata o lucrare BDI si au fost comunicate alte două.
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Titlu: Tehnologii nutriționale inovative de hrănire a broilerilor de găină şi curcă,
bazate pe utilizarea unor surse alternative de proteine, libere de factori
antinutriţionali
În cadrul primei etape au fost realizate următoarele activități: a) Identificarea surselor
proteice locale libere de factori antinutriționali (factorii antitripsici, glucozinolați,
saponine, compuși fenolici, tanini, etc.), disponibile în Romania pentru utilizare în
hrana puilor broiler de găină și curcă. b) Caracterizarea fizico-chimică a ingredientelor
furajere identificate, prin analize de laborator (analiza Weende, NDF, ADF,
aminoacizi, acizi grași, minerale, etc.). c) Elaborare Buletine de analize chimice. d)
Elaborarea, pe baza rezultatelor fizico-chimice, a structurii premixului mineral și a 7
structuri de rețete furajere experimentale. e) Elaborarea protocoalelor
experimentale pentru studiile de determinare a nivelurilor optime de substituire a
șrotului de soia cu sursele proteice alternative locale, libere de factori antinutritionali.
În cadrul celei de a 2-a etape au fost realizate următoarele activități:
a) Determinarea calității și a valorii nutriționale a ingredientelor furajere analizate; b)
Formularea recepturilor de nutrețuri combinate pentru pui broiler de găină și fabricarea
acestora, pe variante experimentale. c) Organizarea unui experiment (7 loturi
experimentale, fiecare lot cu cate 2 repetiții a cate 50 pui /lot, timp de 4 săptămâni),
într-o hală experimentală cu creștere la sol dotată cu echipamente specifice pentru
asigurarea apei si a hranei. Hrana și apa au fost administrate ad libitum, iar iluminatul
s-a asigurat printr-un program de lumina cu 23D:1N ore/zi). Cele 7 loturi au fost
diferențiate prin nivelul de includere/substituire al șrotului de soia cu boabe de linte din
soiurile Eston si Anicia. S-au urmărit zilnic consumurile de furaje și eventualele ieșiri
din efectiv (morbiditate, mortalitate). Dinamica greutăților corporale s-a determinat
săptămânal, prin cântărirea individuala a puilor. La finalul experimentului, in vederea
aprecierii indicilor cantitativi si calitativi ai producției de carne, au fost sacrificați cate
4 pui/lot, prin extragere randomizata, pentru a determina: masa carcasei comerciale/
masa carcasa gril, masa principalelor piese tranșate din carcasa si masa organelor
interne. Pe baza datelor obținute s-au calculat: randamentul la sacrificare pentru carcasa
comerciala si carcasa gril, ponderea pieselor tranșate din carcasa, ponderea organelor
interne din carcasa. De asemenea se vor determina compoziția chimica brută, după
metoda Weende, si nivelul de acizi grași la carnea din cele mai importante porțiuni din
carcasa: piept si coapsa. S-a examinat dezvoltarea morfofuncțională a tubului digestiv
si s-au colectat probe biologice de digesta (ex., cecum, in vederea determinării pH-ului
la acest nivel). S-au recoltat probe de sânge si os tibia, pentru a determina statusul de
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bunăstare al puilor. d) Analiza statistică a datelor obţinute si interpretarea rezultatelor.
e) Publicarea unui articol într-o revistă de specialitate recunoscuta.
In faza 3/2017 au fost realizate următoarele activități: Analize fizico-chimice la
ingredientele furajere identificate (analiza Weende, NDF, ADF, aminoacizi, acizi
grași, minerale, etc.). Determinarea valorii nutriționale. c) Formularea recepturilor de
nutrețuri combinate pentru pui broiler de curcă și fabricarea acestora, pe variante
experimentale. Organizarea unui experiment (8 loturi experimentale, timp de 10
săptămâni, perioada 31.03-13.06.2017), într-o hală (din biobaza IBNA) cu creștere la
sol și dotată cu echipamente specifice pentru asigurarea ad libitum a apei si hranei.
Cele 8 loturi au fost diferențiate prin nivelul de includere/substituire al șrotului de soia
cu boabe de năut din soiul Burnas, ameliorat în România, la SCDA Teleorman, cu si
fără adaos de enzime. S-au urmărit zilnic consumurile de furaje și eventualele ieșiri din
efectiv (morbiditate, mortalitate). Dinamica greutăților corporale s-a determinat fazial
(start și finisare), prin cantarirea individuala a puilor de curcă. La finalul
experimentului, în vederea aprecierii indicilor cantitativi si calitativi ai cărnii, au fost
sacrificate cate 8 curci/lot, prin extragere randomizata, pentru a determina:
randamentul la sacrificare, masa principalelor piese tranșate din carcasa si masa
organelor interne. S-a făcut analiza calității cărnii, prin determinarea compoziției
chimice brute, după metoda Weende, si a structurii în acizi grași a lipidelor din carne,
din cele mai importante porțiuni din carcasa: piept si coapsa. S-a examinat dezvoltarea
morfo-funcțională a tubului digestiv si s-au colectat probe de digesta (ex., cecum, in
vederea determinării microbiotei si a pH-ului la acest nivel). Totodată s-au recoltat
probe de sânge si de os tibia, pentru a determina statusul de bunăstare al puilor broiler
de curcă. Datele obţinute au fost prelucrate statistic (software IBM SPSS, 2011).
Publicarea unui articol in revista cotata ISI (Indian Journal of Animal Sciences).
În faza 4/2017 au fost realizate următoarele activități: Determinarea valorii nutriționale
a surselor proteice identificate (PB/aminoacizi, grăsime, celuloza, NDF, ADF, cenușa,
minerale, EM); formularea recepturilor de nutrețuri combinate pentru pui broiler de
găină si fabricarea acestora, pe variante experimentale. Organizarea unui experiment (8
loturi experimentale, a cate 100 pui/lot, timp de 4 săptămâni; fiecare lot cu cate 4
repetiții), într-o hală experimentală cu creștere la sol dotată cu echipamente specifice
pentru asigurarea la discreție a apei si hranei. Iluminatul s-a asigurat printr-un program
de lumina cu 23D: N ore/ zi). Cele 8 loturi au fost diferențiate prin nivelul de
includere/substituire al șrotului de soia cu boabe de fasoliță sau năut, din soiurile
Ofelia, respectiv Burnas (de la CCDCPN Dăbuleni, respective SCDA Teleorman). S-au
urmărit zilnic consumurile de furaje și eventualele ieșiri din efectiv (morbiditate,
mortalitate). Dinamica greutăților corporale s-a determinat săptămânal, prin cântărirea
individuala a puilor. La finalul experimentului, în vederea aprecierii indicilor cantitativi
si calitativi ai producției de carne, au fost sacrificați cate 8 pui/lot, prin extragere
randomizata, pentru a determina: masa carcasei comerciale, masa principalelor piese
tranșate din carcasa si masa organelor interne. S-a analizat calitatea cărnii de pui, prin
determinarea compoziției chimice brute, după metoda Weende, si structura în acizi
grași și nivelul de colesterol al lipidelor din carne, la cele mai importante porțiuni din
carcasă: piept și coapsă. S-a examinat dezvoltarea morfo-funcțională a tubului digestiv
și s-au colectat probe biologice de digesta (ileon și cecum; n=128). Totodată s-au
recoltat probe de sânge si de os tibia, pentru a determina statusul de bunăstare al puilor.
La acestea s-au adăugat:
- Organizarea unui workshop în cadrul INCDBNA Balotești (in data de 20.11.2017), în
vederea instruirii principalilor utilizatori ai cercetării: studenți, masteranzi, viitori
fermieri, tineri cercetători.
- Publicarea a 3 articole in reviste cotate ISI (din care unul sub tipar).
- S-a participat cu 2 lucrări la manifestări științifice: Al 68th Annual Meeting of the
European Federation of Animal Science (EAAP), 28 Aug-1 Sept, 2017 la Tallinn,
Estonia; 4th World Congress on Chromatography, 07-09 August, 2017 Rome, Italy.
- O lucrare de popularizare publicată în “Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer
tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, 2017, Vol 20, 187-188.
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Titlu: Cercetări privind evaluarea nutrițională a unor noi soiuri de lucerna, in
diferite forme de conservare, pentru rumegătoare.
Pe parcursul anului 2016 au fost derulate doua faze experimentale cu privire la
evaluarea nutrițională a unor soiuri de lucernă conservate diferit :
In prima faza a fost apreciata valoarea energetica exprimata in unități nutritive lapte
(UNL) si unități nutritive carne (UNC) si valoarea conținutului proteic, exprimata in
proteina digestibila la nivel intestinal permisa de conținutul in azot (PDIN) si in
proteina digestibila la nivel intestinal permisa de conținutul in substanțe
fermentescibile (PDIE), a soiurilor de lucerna: DANIELA, MĂDĂLINA, SANDRA,
CATINCA, TEODORA, CEZARA – in anul II de vegetație la coasa a II-a, conservate
sub forma de fan.
In cadrul fazei a doua au fost stabilite ecuațiile si formulele matematice prin
intermediul cărora sa se poată estima valoarea energetica a soiurilor de lucerna:
DANIELA, MĂDĂLINA, SANDRA, CATINCA, TEODORA, CEZARA – in anul II
de vegetație la coasa a II-a, conservate sub forma de semisiloz.
Pe parcursul anului 2017 a fost derulata o faza in care s-a finalizat studiul valorii
nutritive a soiurilor de lucerna DANIELA, MĂDĂLINA, SANDRA, CATINCA,
TEODORA, CEZARA conservate sub forma de semisiloz. S-au realizat determinari
de laborator pentru evaluarea compozitiei chimice a soiurilor de lucerna, a continutului
caloric si a coeficientilor de digestibilitate (in vitro), precum si calcule ale valorilor
nutritive energetice (UNL si UNC) cat si proteice (PDIN si PDIE) bazate pe modelul
matematic de simulare a metabolismului energetic si proteic la rumegatoarele de ferma.
S-au inregistrat usoare diferente de potential nutritiv energetic si proteic intre soiurile
analizate, conservate sub forma de semisiloz, insa acestea nu au fost diferite
semnificativ.
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Titlu: Soluţii de hrănire cu utilizarea sorgului boabe în alimentaţia vacilor de
lapte, ca alternativă la cerealele energetice clasice
Pe parcursul anului 2016 s-a derulat o singură etapă, în cadrul căreia s-a efectuat un
experiment pe vaci de lapte din rasa Montbeliarde, cu utilizarea sorgului boabe
măcinat, inclus în diferite proporţii în amestecul de nutreţ combinat (25 și 30%), ca
alternativă la cerealele energetice clasice (porumb, orz). S-au analizat din punct de
vedere chimic materiile prime furajere care au intrat în componența rațiilor, s-a estimat
valoarea nutritivă energetică și proteică a acestora, care a servit în continuare la
elaborarea rațiilor de hrană pentru vacile de lapte din experiment. Rațiile au avut în
componenţă fân de borceag și semisiloz de lucernă ca nutreţ de volum (raţia de bază),
la care s-a adăugat un amestec combinat alcătuit din porumb, orz, sorg boabe
(ingredient de referință) tărâțe de grâu, şrot de floarea soarelui, cretă furajeră, sare, iar
pentru asigurarea echilibrului vitaminic şi mineral al raţiilor, s-a folosit un premix
vitamino-mineral adecvat speciei şi categoriei de producție. În acest fel, raţiile au putut
fi diferenţiate după nivelul de participare a sorgului boabe în nutreţul combinat.
Pentru concentrate s-au realizat structuri de nutreţuri combinate diferenţiate între loturi
în raport cu participarea sorgului, complementare furajelor de volum, care să poată
acoperi necesarul animalelor din experiment prin aportul lor comun în substanţe
nutritive, rezultând astfel, trei tipuri de structuri de nutreţuri combinate. De-a lungul
perioadei experimentale s-a înregistrat consumul mediu zilnic de hrană, producția de
lapte determinată zilnic și s-a urmărit starea de sănătate a animalelor. În cele din urmă
s-a pus în evidență efectele administrării sorgului boabe asupra producţiei de lapte
realizată, a compoziţiei chimice a laptelui și conversiei hranei.
Pe parcursul anului 2017: S-au determinat parametrii biochimici din plasma vacilor de
lapte, compoziția centezimală în acizi grași a ingredientelor furajere, a nutrețului de
volum, a nutreţurilor combinate și a laptelui de vacă.
S-au obținut noi recepturi de nutrețuri combinate și noi structuri de rații furajere cu
sorg boabe cu 5-10% mai ieftine comparativ cu cele clasice, ceea a contribuit la
eficientizarea producţie de lapte.
S-a determinat compoziția chimică, valoarea energetică și proteică a unor soiuri de sorg
boabe clasice și a unor soiuri ameliorate în vederea lărgirii gamei de resurse furajere.
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Rezultatele obținute în cele două faze ale proiectului s-au finalizat prin elaborarea a 2
articole BDI (1-articol în publicare; 1 articol în recenzie), 1 – comunicare științifică, 1 acord de colaborare.
În perspectivă, după finalizarea proiectului, se va continua activitatea de transfer
tehnologic şi diseminare a rezultatelor cercetării, în rândul fermierilor în cadrul
târgurilor şi expoziţiilor dedicate zootehniei şi agriculturii.
Valorificarea eficientă a soiurilor ameliorate de sorg în hrana vacilor de lapte ar putea
reprezenta o soluție alternativă în vederea creșterii competitivității sectorului, a
siguranței și calității produselor, precum și scăderea impactului asupra mediului.
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Titlul: Evaluarea potențialului nutritiv al unor resurse furajere locale în hrana
puilor de carne
Faza 1/2016: Activitatea 1.1. Caracterizarea nutrițională a resurselor furajere locale
(sorg și triticale) și evaluarea valorii nutritive a acestora. Au fost procurate materiile
prime furajere vizate în vederea efectuării analizelor chimice, microbiologice și
stabilirii valorii nutritive a acestora.
Activitatea 1.2. Elaborarea de recepturi de nutreț combinat care să permită valorificarea
cu maximum de randament a potențialului acestora. Activitatea a constat în elaborarea
de rețete de nutrețuri combinate trifaziale pentru pui de carne din hibridul comercial
Cobb 500, în care porumbul a fost înlocuit parțial cu sorg alb. Prin urmare, ponderea de
includerea a sorgului alb în structura rețetelor de nutrețuri combinate a fost de 27,54%
în faza de start; 30,70% în faza de creștere și 33,27% în faza de finisare. A fost
determinată compoziția chimică brută a nutrețurilor combinate fabricate.
Activitatea 1.3. Elaborarea planului experimental a constat în stabilirea perioadei
experimentale, a variantelor și numărului de pui per lot, precum și stabilirea
parametrilor vizați productivi (greutate, spor, consum furaj, consum specific,
randament la sacrificare, pondere în carcasă), calitativi (evaluarea chimică a calităţii
nutriţionale a cărnii de pui), stare de sănătate și eficiență economică.
Activitatea 1.4. Testarea biologică pe pui de carne a vizat valorificarea sorgului alb în
hrana puilor de carne în vederea cuantificării performanțe cantitative și calitative;
prelevare probe țesuturi pentru analize chimice și biochimice.
Faza 2/2017. Activitatea 2.1. S-a realizat testarea biologică pe pui de carne ce a vizat
valorificarea triticalelor în hrana puilor de carne prin includerea în hrană proporție de
28,40% în faza de start, 30,82% în faza de creștere și 33,50% în faza de finisare,
înlocuind parțial porumbul (50%). Au fost cuantificate performanțele cantitative și
calitative, au fost prelevate probe țesuturi pentru analize chimice, biochimice și
bacteriologice.
Activitatea 2.2. S-a determinat compoziția cărnii de pasăre, s-a stabilit dezvoltarea
tractusului gastro-intestinal și s-au determinat efectele asupra stării de sănătate a puilor
de carne ca efect al utilizării sorgului sau triticalelor în hrană. Au fost determinați
indicii de calitate ai carcasei, pH-ul țesutului muscular (piept și pulpă superioară),
compoziția chimică și profilul în aminoacizi al țesutului muscular (piept) în vederea
stabilirii valorii nutritive. A fost evaluată dezvoltarea organelor și a tractusului
intestinal pe segmente (greutate și lungime), s-a determinat pH-ul la nivelul
segmentelor intestinale (duoden, jejun, ileon, cecum) și s-a analizat microbiologic
conținutul intestinal ileal, ca indicatori ai stării de sănătate și metabolizare a nutrienților
din hrană. Au fost determinați parametrii biochimici din plasma sanguină: profilul
energetic, proteic, mineral și enzimatic, ca markeri importanți ai stării de sănătate.
Diseminarea informaţiilor ştiinţifice obţinute a fost realizată prin activități specifice
(publicare articole științifice, comunicări științifice, editare broșură, reviste
popularizare, întâlniri cu fermierii, pagina web).

PN 16 41 01 06

Titlul: Cercetări privind obținerea de aditivi furajeri cu rol probiotic, conservant
si detoxifiant. Descrierea activităților:
Etapa 1/2016
- Au fost izolate mai multe tulpini de bacterii acidolactice din tractusul digestiv al
purceilor crescuți in condiții convenționale;
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- Tulpinile au fost purificate prin treceri succesive pe mediu MRS + CaCO3, obținânduse culturi pure care au fost identificate si caracterizate din punct de vedere morfologic
si biochimic prin metode clasice si metode standardizate internațional.
- Identificarea taxonomica a tulpinilor a fost realizata prin determinări complexe ce au
inclus determinări microbiologice clasice (colorația Gram, testul oxidazei, testul
catalazei) si teste standardizate internațional (teste biochimice utilizând kitul API 50
CHL) care dau posibilitatea identificării speciilor cărora aparțin tulpinile izolate.
- Au fost identificate 4 tulpini (2 Lactobacillus plantarum, 1 Lb. acidophilus si 1 Lb.
paracasei), care au fost utilizate in etapa următoare pentru evaluarea capacității de
producere de acizi organici si enzime.
Etapa 2/2016
- Evaluarea capacității de sinteza acizilor lactic, fenil-lactic, hidroxifenil-lactic, acetic
si propionic a fost efectuata prin HPLC;
- Activitatea enzimatica a tulpinilor izolate in culturi pure a urmărit evidențierea
activității amilozolitice, proteolitice si celulozolitice determinate metoda Hostettler
pentru activitatea amilozolitica, metoda Petterson si Porath pentru activitatea
celulozolitica si metoda Anson modificata pe substrat de caseina pentru activitatea
proteolitica.
- La finalul fazei a 2-a s-a obținut un preparat biotehnologic pa baza de Lactobacillus
plantarum si Lb. acidophilus (50:50) care a fost administrat unor loturi mici de purcei
in criza de înțărcare si broileri pentru evaluarea efectelor privind parametrii zootehnici
si reducerea poluării microbiologice din spatiile de creștere prin dejecții încheiat pe 5
decembrie 2016.
Etapa 3/2017. Tulpinile de bacterii lactice din speciile Lactobacillus acidophilus si Lb.
plantarum izolate, purificate, identificate si caracterizate taxonomic si biochimic in
fazele anterioare au fost utilizate la obținerea unui preparat cu rol probiotic in vederea
administrării lui in hrana purceilor in criza de înțărcare. Pentru obținerea inoculului sau preparat mai multe variante de mediu de cultura care s-au diferențiat prin procentul
de ingrediente folosite (porumb, malț, srot de soia, melasa si apa) pentru a obține cea
mai mare concentrație de bacterii lactice. Dupa sterilizare prin autoclavare 15 minute la
121oC s-a inoculat cultura de bacterii lactice si s-a incubat pentru 48-72 ore la 35-37oC.
S-a obținut inoculul necesar etapei de obtinere a produsului la nivel de statie pilot.
Pentru aceasta etapa s-a obținut un mediu natural pe baza de porumb, malt, srot de soia,
melasă si lapte praf si apa, s-a sterilizat prin fierbere in sterilizator, apoi s-a trecut in
fermentator, s-a adăugat inoculul si s-a menținut 72 de ore la 35oC.
S-a obținut un preparat pe baza de bacterii lactice vii care poate fi utilizat ca aditiv
furajer in hrana purceilor in criza de înțărcare.
Etapa 4/2017. Produsul obținut in etapa 3 a fost administrat experimental purceilor in
criza de înțărcare. Pentru experiment s-au folosit purcei sugari si in criza de înțărcare
(21 zile). Purceilor sugari din grupurile experimentale, din a 10-a zi de viață li s-a
administrat nutreț cu adaos 3% aditiv cu bacterii lactice vii. După înțărcare animalele
din lotul experimental au primit in continuare 3% aditiv in hrana.
Determinarea performanțelor bioproductive. S-au prelevat probe de dejecții la înțărcare
si la ieșirea din criza de înțărcare. S-au efectuat analize de laborator privind gradul de
contaminare al dejecțiilor urmărind concentrația numărului de Enterobacteriaceae,
numărului de colonii de E. coli, Salmonella, Staphilococcus si Lactobacillus.
Săptămânal au fost realizate analize privind concentrația bacteriilor lactice adăugate in
nutreț.
PN 16 41 01 07

Titlu: Cercetări privind corelația nutriție-performanțe productive-parametri de
reproducție la vacile de lapte in faza de lactație timpurie.
In cadrul anului 2016 s-a procedat la inventarierea, analiza si alegerea unor surse
furajere cu conținut ridicat de acizi grași polinesaturati, in special a celor din grupele n3 si n-6. S-a optat pentru introducerea in structura nutrețurilor combinate a șrotului de
in presat la rece. De asemenea, s-au stabilit materiile prime ce alcătuiesc rațiile de
hrana, din care s-au luat probe pentru analize chimice (Weende, Ca, P, acizi grași) iar
pe baza rezultatelor compoziției chimice brute s-a calculat valoarea lor nutritiva. In
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continuare s-au formulat rațiile de hrana (primul set de soluții nutriționale): 2 structuri
de nutrețuri combinate (NC-gestație, NC-lactație) si 3 rații de hrana pentru vacile aflate
in perioada de tranziție (rație pentru vaci in repaus mamar, luna a 9-a de gestație; rație
pentru vaci multipare la începutul lactației, săptămâna a 2-a; rație pentru vaci primipare
la începutul lactației, săptămâna a 2-a). In ultima faza s-a avut in vedere monitorizarea
ingestei de hrana, evaluarea stării de sănătate a animalelor postpartum, determinarea
profilului biochimic din plasma si evoluția producției medii de lapte in funcție de
numărul de zile de la fătare.
In cadrul anului 2017 s-a procedat la alegerea si analiza unei noi surse furajere cu
conținut ridicat de acizi grași polinesaturati, in special a celor din grupele n-3 si n-6. Sa optat pentru introducerea in structura nutrețurilor combinate a semințelor de cânepa.
S-au stabilit materiile prime ce alcătuiesc rațiile de hrana, din care s-au luat probe
pentru analize chimice (Weende, Ca, P, acizi grași) iar pe baza rezultatelor compoziției
chimice brute s-a calculat valoarea lor nutritiva. In continuare s-au formulat rațiile de
hrana (al doilea set de soluții nutriționale): 2 structuri de nutrețuri combinate (NCgestație, NC-lactație) si 3 rații de hrana pentru vacile aflate in perioada de tranziție
(rație pentru vaci in repaus mamar, luna a 9-a de gestație; rație pentru vaci multipare la
începutul lactației, săptămâna a 2-a; rație pentru vaci primipare la începutul lactației,
săptămâna a 2-a). In ultima faza s-a avut in vedere monitorizarea condiției corporale
după fătare (evoluția greutății corporale), întocmirea diagramei de estru (in vederea
depistării momentului primei ovulații), monitorizarea incidentei infecțiilor bacteriene
postpartum, determinarea profilului biochimic din plasma (in dinamica) in vederea
stabilirii intensității bilanțului energetic negativ, evoluția producției medii de lapte in
funcție de numărul de zile de la fătare, determinarea compoziției fizico-chimice a
laptelui si a conținutului acestuia in acizi grași.
PN 16 41 02 01

Titlu: Evaluarea in vivo (experiment pe tineret porcin) a efectelor unor
contaminanți xenobiotici fungici (concentrații recomandate de Comisia
Europeana, EC/576/2006) asupra unor markeri cu rol cheie pentru fiziologia
ficatului:
In primul an al proiectului au fost realizate:
- Determinări ale activității enzimelor antioxidante SOD, CAT, GPx;
- Determinări ale expresiei genice a enzimelor SOD1, CAT, GPx;
Evaluarea efectului zearalenonei asupra unor markeri ai răspunsului inflamator:
- Determinarea expresiei genice a interlukinelor -12, -17 si IL-18.
Al doilea an al proiectului (2017) a inclus activități de testare in vivo pe purcei după
înțărcare a potențialului de inductor al inflamației si stresului oxidativ la nivel hepatic
al ochratorxinei A, contaminant xenobiotic fungic (concentrații recomandate de
EC/576/2006) in scopul elaborării de norme/limite maxime de toleranta pentru furajele
destinate purceilor după înțărcare. Rezultatele activităților experimentale din ferma si
laborator au arătat ca hrana contaminata cu OTA a perturbat fiziologia hepatica
crescând semnificativ activitatea transaminazelor (ALAT) si a trigilceridelor in plasma
purceilor care au primit hrana contaminata. 50ppb OTA a avut efecte genotoxice
crescând expresia genelor codante pentru markeri pro-inflamatori: TNF-alfa, IL-6 si
IL-8. OTA a afectat de asemenea sinteza proteica a acestor markeri, concentrația lor in
ficat fiind mai mica comparativ cu cea a martorului. Au fost de asemenea efectuate
teste in vivo pentru investigarea efectului asupra ficatului a unor compusi xenobiotici
de tipul polifenolilor componenți ai unor reziduuri agroalimentare. Determinările
biochimice, imunologice si de biologie moleculara au pus in evidenta o scadere a
răspunsului inflamator hepatic sub acțiunea polifenolilor prin scăderea semnificativa la
nivel genic si proteic a hepatokinelor pro-inflamatoare, precum si o scădere a expresiei
genice a enzimelor de stres oxidativ.

PN 16 41 02 02

Titlul: Estimarea efectului unor contaminanți non fungici din cereale, cu posibila
implicare in nefropatia la porc.
Faza 1/2016: Realizarea modelului experimental de nefropatie porcină
A fost realizat un model experimental de inducere a nefropatiei la porc prin
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considerarea mai multor parametrii (vârsta animalului, sexul, durata experimentului
etc.) pentru a asigura obținerea celui mai bun model experimental.
Faza 2/2016: Evaluarea modificărilor histologice ale rinichiului induse de expunerea la
AA: Modificările histologice induse de AA la nivelul cortexului si parenchimului renal
au fost evaluate prin comparație cu structura normala a rinichiului de la lotul control, in
scopul identificării modificărilor anatomopatologice asociate cu expunerea la AA.
Faza 3/2017. Investigarea capacitații acidului aristolochic de a induce o reactie
inflamatorie după expunerea cronica de scurta durata (1 luna) a purceilor înțărcați la
AA. Au fost obținute rezultate privitoare la efectele acidului aristolochic asupra
răspunsului inflamator (sinteza de citokine inflamatorii si markeri ai inflamatiei) la
nivelul a doua organe ținta pentru aceasta toxina: rinichiul si ficatul.
Faza 4/2017. Investigarea capacitații acidului aristolochic de a induce stres oxidativ
după expunerea cronica de scurta durata (1 luna) a purceilor înțărcați la AA. Au fost
obținute rezultate privitoare la efectele acidului aristolochic asupra stresului oxidativ (
activitatea enzimelor SOD, GPx, CAT; statusul antioxidant si peroxidarea lipidica) in
ficatul si rinichii animalelor intoxicate.
PN 16 41 02 03

Titlul: Studii privind absorbția si metabolizarea unor compuși bioactivi vegetali
(polifenoli) prin tehnici de înaltă performanta (LC-MS) in vederea valorificării
lor superioare la purcei după înțărcare
In primul an de derulare:
Efectuarea experimentului in vivo pe purcei înțărcați pentru evaluarea evoluției
animalelor pe durata experimentului (stare de sănătate, mortalitate, morbiditate) si
colectarea de probe de intestin subțire si colon după sacrificare.
Analiza calitativa si cantitativa prin cromatografie lichida cuplată cu spectroscopia de
masă (LC-MS) a extractelor polifenolice din intestinul subţire.
In al doilea an de derulare:
Analiza calitativa si cantitativa prin cromatografie lichida cuplată cu spectroscopia de
masă (LC-MS) a extractelor polifenolice din intestinul gros.
Analiza si evaluarea comparativa calitativa si cantitativa prin cromatografie lichida
cuplată cu spectroscopia de masă a extractelor polifenolice din duoden si colon.

PN 16 41 02 04

Titlu: Îmbunătățirea statusului oxidativ al cărnii de pui prin utilizarea
subproduselor viniviticole in hrana puilor broiler, ca antioxidanți naturali
In prima etapa pe anul 2016 s-au desfășurat următoarele activități:
- Studiu bibliografic privind caracterizarea subproduselor viniviticole si a materiilor
prime bogate in acizi grași nesaturați;
- Documentare privind utilizarea subproduselor viniviticole ca antioxidanți naturali in
hrana puilor de carne;
- Portofoliu de metode privind aprecierea calității cărnii de pui;
In faza a doua pe anul 2016 s-au efectuat
- Realizarea de soluții nutriționale inovative pentru puii cu creștere intensiva - hibridul
Cobb, ce înglobează subprodusele viniviticole ca antioxidanți naturali;
- Fabricarea furajelor pe baza noilor soluții nutriționale destinate hrănirii puilor cu
creștere intensiva – hibridul Cobb;
- Elaborarea schemei experimentale si desfășurarea ,,in vivo” a experimentului de
nutriție pe pui – hibridul Cobb, in vederea verificării eficacității noilor soluții
nutriționale;
- Testarea si verificarea calității cărnii de pui prin efectuare de investigații biochimice
in vederea evaluării statusului oxidativ al cărnii (timpul de raft pe probe refrigerate la
40C
- Verificarea efectului utilizării furajelor asupra stării de sănătate a puilor- hibridul
Cobb;
- Diseminarea rezultatelor obținute.
In prima faza a anului 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati: # Realizarea de
solutii nutritionale inovative pentru puii cu crestere intensiva - hibridul Ross ce au
inglobat srot de struguri cu proprietati antioxidante in procent de 2% si 3%; #
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Elaborarea schemei experimentale, fabricarea furajelor pe baza noilor solutii
nutritionale si desfasurarea ,,in vivo” a experimentului de nutritie pe pui cu crestere
intensiva – hibridul Ross, in vederea verificarii eficacitatii noilor solutii nutritionale;
# Testarea si verificarea calitatii carnii de pui prin efectuare de investigatii biochimice
in vederea evaluarii statusului oxidativ al carnii (timpul de raft pe probe refrigerate la
+40C ), # Verificarea efectului utilizarii furajelor asupra starii de sanatate a puilor cu
crestere intensiva - hibridul Ross; # Diseminarea rezultatelor obtinute.
In a doua faza a anului 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati: # Elaborarea de
solutii nutritionale inovative pentru puii cu crestere lenta - hibridul Hubbard, prin
inglobarea a 2% si 3% de srot din samburi de struguri cu proprietati antioxidante in
ratiile imbogatite in acizi grasi polinesaturati; # Fabricarea furajelor, elaborarea
schemei experimentale si desfasurarea ,,in vivo” a experimentului de nutritie pe pui cu
crestere lenta - hibridul Hubbard; # Efectuarea de investigatii biochimice in vederea
evaluarii statusului oxidativ al carnii de pui cu crestere lenta - hibridul Hubbard (timpul
de raft pe probe refrigerate la +40C, timp de 7 zile si probe congelate la -200C, timp de
o luna de zile); # Verificarea starii de sanatate a puilor cu crestere lenta - hibridul
Hubbard; # Diseminarea rezultatelor obtinute.
PN 16 41 03 01

Titlul: “Evaluarea calităţii carcaselor la rasele locale de ovine in vederea
îmbunătăţirii producţiei de carne si asigurării competitivităţii pe piaţa
internaţională”
In prima etapa a proiectului s-au evaluat carcasele prin metoda cu ultrasunete pe un
lot de miei de lapte din rasa Merinos Transilvanean, format din 50 miei (20 femele si
30 masculi), in vârstă de 2 luni. Activitatile desfasurate au fost urmatoarele:
-Masurarea si inregistrarea pe animale vii, in cele doua puncte de măsurare situate de-a
lungul mușchiului Longissimus Dorsi in dreptul coastei a 12-a si intre a 3-a si a 4-a
vertebre lombare a urmatoarilor caractere: grosimea stratului de grăsime subcutanata,
profunzimea mușchiului, suprafața ochiului de mușchi si perimetrul mușchiului, cat si
greutatea corporala a animaleor;
- Prelucrarea in laborator a imaginile ecografice stocate in calculator pentru
determinarea dimensiunilor caracterelor studiate;
-Prelucrarea datelor primare prin teste statistice, corelații si interpretarea rezultatelor;
-Elaborarea raportului de activitate.
In etapa a doua a proiectului s-au studiat aceleași caractere pe tineret ovin din rasa
Merinos Transilvanean pe un efectiv de 67 animale (16 femele si 51 masculi) in vârstă
de 4,5 luni.
Publicarea unei lucrări științifice;
Participarea la doua congrese internaționale.
In prima etapa din 2017 s-au evaluat carcasele prin metoda cu ultrasunete pe un lot de
67 miei de lapte din rasa Țurcană, format din 23 femele si 44 masculi, in vârstă de 2
luni. Activitățile desfășurate au fost următoarele: Masurarea si inregistrarea pe animale
vii, in cele doua puncte de măsurare situate de-a lungul mușchiului Longissimus Dorsi
a următoarelor caractere: grosimea stratului de grăsime subcutanata, profunzimea
mușchiului, suprafața ochiului de mușchi si perimetrul mușchiului, cat si greutatea
corporala a animalelor; Prelucrarea in laborator a imaginile ecografice stocate in
calculator pentru determinarea dimensiunilor caracterelor studiate; Prelucrarea datelor
primare prin teste statistice, corelații si interpretarea rezultatelor; Elaborarea raportului
de activitate.
In etapa a doua din 2017 s-au studiat aceleași caractere pe un lot de 70 animale,
tineret ovin din rasa Țurcană format din 24 femele si 46 masculi, in vârstă de 5,5 luni.
Au mai fost realizate: publicarea a doua lucrări științifice; participarea la doua congrese
internaționale.

PN 16 41 03 02

Titlu: Dezvoltarea si validarea unor metode analitice de determinare a degradării
lipidelor din materii prime furajere si alimente de origine animala
Fazele 1&2/2016:
- Elaborarea unui set de metode analitice de determinare a degradării lipidice
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- Experiment desfășurat pe 5 loturi de găini ouătoare. Experimentul s-a derulat pe o
perioada de 6 săptămâni pe un efectiv de 210 găini din hibridul TETRA SL, in vârstă
de 26 săptămâni. Diferența dintre loturile experimentale (E1, E2, E3, E4) si martor (M)
a fost data de includerea materiilor prime furajere testate: șrotul de in (pentru
îmbogățirea nutrețului combinat in acizi grași polinesaturati) pulbere de struguri si
pulbere de măceșe cu rol antioxidant natural
- Implementarea metodelor analitice pentru evaluarea degradării lipidice gălbenușului
de ou
- 2 comunicări științifice
- Implicarea tinerilor cercetători in lucrările de cercetare ale proiectului
Faza 3/2017: # Experimentul s-a desfasurat pe 3 loturi de pui de carne Cobb 500, 32
pui/ lot. Fata de reteta lotului martor (M) si cea a lotului E1, reteta lotului
experimentale E2 a inclus 2.5 % ulei din samburi de struguri. # Implementarea
metodelor analitice pentru evaluarea degradarii lipidice a carnii de pui (pulpa si piept);
# 2 comunicari stiintifice; # Set de metode analitice implementate pentru evaluarea
degradarii lipidice a carnii de pui si verificate statistic
Faza 4/2017: # Experimentul s-a efectuat pe un numar de 10 porci (30-60 kg), hibrizi
Topigs (Large White x Pietrain) x (Talent), 5 porci/lot, timp de 28 zile. Noua reteta
furajera experimentata pe lotul E a inclus 5 % srot de in (17,60 PB, si 3200 kcal/kg
EM) si 600 UI/kg vitamina E in premix; # Set de metode analitice implementate pentru
evaluarea degradării lipidice a carnii de porc; # Rapoarte de incercare (buletine de
analiza)
PN 16 41 03 03

Titlu: Cercetări comparative privind evoluția concentrației acizilor grași din lapte
in condițiile furajării intensive si in sistem gospodăresc, la caprele din Romania.
In anul 2016:
-demonstrarea parametrilor analitici pentru metoda gaz-cromatografica de dozare a
concentratiei de acizi grasi din laptele de capra.
- testarea probelor de lapte de capra prelevate de la capre furajate, in condiții de
creștere in sistem intensiv si in sistem gospodăresc dintre care cei mai importanti sint
acizii grasi nesaturati Ω-3 si CLA:c9t11.
In anul 2017:
Această fază a cuprins implementarea parametrilor analitici pentru metoda gazcromatografica de dozare a concentratiei de acizi grasi din laptele de capra. De
asemenea, s-a realizat testarea probelor de lapte prelevate de la capre furajate in
conditii de crestere in sistem semi-intensiv respectiv gospodaresc, cei mai importanti
fiind acizii grasi nesaturati Ω-3 si CLA:c9t11.

PN 16 41 04 01

Titlul: Soluții nutriționale eficiente pentru menținerea sănătății tubului digestiv la
puii de carne crescuți in condiții de stres termic ridicat
In anul 2016:
- elaborarea unor noi rețete nutriționale care sa includă fitoaditivi ca planta întreagă si
un amestec botanic
- s-au identificat IMMuri locale care produc in mod constant pulberi si uleiuri
esențiale din plante pe care le comercializează pe piața produselor naturiste
- determinări privind valoarea nutrițională si compusii volatili din aditivii fotogenici
produși de IMM-urile locale
- studiu experimental, desfășurat pe 5 loturi de pui de carne crescuți in condiții de stres
termic ridicat (310 C), privind obținerea de performante bioproductive menținând
sănătatea tubului digestiv si parametrii de eficienta economica
- diseminare prin comunicări științifice si un contract de transfer tehnologic
In anul 2017:
Faza 3/2017: # s-au elaborat 3 retete furajere, fiecare reteta fiind structurata pentru faza
de crestere respectiv de finisare a puilor broileri crescuti in stres termic ridicat. Aceste
retete s-au diferentiat, pentru ambele faze, de o reteta conventionala prin
suplimentarea cu 100 ppm ulei de oregano (reteta 1), 50 ppm ulei de artemisia (reteta
2) si 2,5 % ulei de macese (reteta 3). Pentru faza de crestere, spre deosebire de reteta
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conventionala, cele trei noi retete nu au avut in premix coccidiostatic; # diseminarea
rezultatelor s-a realizat prin:1 articol publicat; 1 poster; 1 comunicare orala
Faza 4/2017: # s-au elaborat 3 noi retete furajere pentru puii de carne crescuti in stres
termic ridicat; # s-au realizat 3 studii experimentale privind efectele suplimentarii ratiei
puilor broileri, crescuti in stres termic ridicat, cu: ulei sau concomitent ulei si pulbere
de oregano; ulei sau concomitent ulei si pulbere de artemisia; extract din coaja de
salcie; # s-a elaborat o cerere de brevetare a retetei furajere cu artemisia (ulei si
pulbere) pentru faza de crestere (14-35 de zile) a puilor crescuti in conditii de stres
termic ridicat; # s-a realizat o baza de date experimentale; # diseminarea rezultatelor
prin 3 articole; 5 postere;
PN 16 41 04 02

Titlu: Cercetări privind folosirea eficienta in hrana monogastricelor a materiilor
prime furajere bogate in celuloza
In anul 2016:
- Identificarea, caracterizarea si achiziția materiilor prime bogate in celuloza;
- Elaborarea pe baza determinărilor efectuate, a unui set de soluții nutriționale destinate
hrănirii porcilor (15 - 35 kg);
- Organizarea si desfășurarea unui experiment de digestibilitate la tineretul porcin (15 35 kg) privind testarea rețetelor elaborate;
- Stabilirea valorii nutriționale a furajului - studii de digestibilitate;
- Monitorizarea parametrilor de sănătate;
- Diseminarea rezultatelor.
In prima faza a anului 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:
-Elaborarea unor solutii nutritionale optimizate prin utilizarea de materii prime cu
continut ridicat in celuloza (lucerna in proportie de 4 respectiv 6%) si srot de floarea
soarelui (in proportie de 12.36 respectiv 18.38%) in hrana tineretului porcin;
-Elaborarea schemei experimentale, fabricarea nutreturilor combinate pe baza noilor
solutii nutritionale si desfasurarea experimentului de nutritie pe tineretul porcin, in
vederea verificarii eficacitatii noilor solutii nutritionale;
-Efectuarea unor studii de digestibilitate privind eficienta folosirii materiilor prime
bogate in celuloza in hrana porcilor ca alternativa nutrițională pentru reducerea
costurilor de productie a furajelor;
-Eficienta economica/experiment
-Diseminarea rezultatelor obtinute.
In a doua faza a anului 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:
-Identificarea si caracterizarea materilor prime bogate in celuloza (lucerna) destinate
hranirii puilor de carne;
-Optimizarea si elaborarea a 3 solutii nutritionale inovative bogate in celuloza destinate
puilor de carne si caracterizate prin procente mari de celuloza (4; 5.5 si 7% Cel B/kg
NC) datorita includerii lucernei in proportii de (2; 6 si 11%)
-Fabricarea furajelor, elaborarea schemei experimentale si desfasurarea ,,in vivo” a
experimentului de nutritie pe pui de carne.
-Monitorizarea parametrilor de productie: sporul mediu zilnic (g spor/pui/zi); sporul in
greutate/faza de crestere (g spor/faza de crestere) respectiv sporul total/perioada (g
spor/perioada experimentala), consumul mediu zilnic (gNC/pui/zi) si consumul specific
(kg NC/kg spor);
-Evaluarea influentei utilizarii noilor solutii nutritionale asupra functionalitatii
tractusului digestiv determinata prin analize microbiologice (Enterobacteriaceae;
E.coli; Staphylococcus sp.; Lactobacillus sp.; Salmonella) din dejectii.
-Diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicari, contracte e transfer tehnologic
- Elaborare si depunere cerere brevet
In a treia faza a anului 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:
-Identificarea si caracterizarea materilor prime bogate in celuloza destinate hranirii
gainilor ouatoare;
-Elaborarea contractelor de transfer tehnologic al rezultatelor obtinute la fermieri sau
producatori particulari de nutreturi combinate pentru gaini ouatoare.
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PN 16 41 05 01

Titlu: Estimarea potențialului de manipulare a metabolismului ruminal prin
valorificarea unor particularități ale ingredientelor furajere
Prima faza a cuprins realizarea unui studiu bibliografic, extinderea portofoliului de
analize și pregătirea condițiilor experimentale necesare derulării testelor pe animale
fistulizate. Derularea activităților prevăzute în această etapă, mai precis studiul
bibliografic, au permis identificarea căilor metabolice care permit eficientizarea
proceselor ruminale, inclusiv a variabilelor asupra cărora pot acționa substanțele active
ce fac obiectul proiectului. Aceasta, ca și extinderea / consolidarea portofoliului de
metode de investigație specifice studiului digestiei la rumegătoare, precum și
activitățile de pregătire a condițiilor experimentale pentru studii pe animale fistulizate
constituie baza pentru viitoarele activități planificate în cadrul proiectului și anume
estimarea efectelor la nivel ruminal a ingredientelor furajere selectate pentru studiu
Faza a doua a proiectului a cuprins un experiment pe berbeci fistulizati, ce a vizat
estimarea efectelor unor ingrediente furajere minore ale rațiilor (cinnamaldehyda și
carvacrol), ce pot fi asimilate aditivilor furajeri (participare în rație sub 1%). Astfel,
pentru cunoașterea efectelor ingredientelor minore ale rațiilor sub formă de uleiuri
esențiale (cinnamaldehyda și carvacrol), acestea au fost comparate cu o variantă martor
(fără adaos de uleiuri esențiale) prin prisma efectelor asupra metabolismului ruminal,
printr-un test pe animale fistulizate (pătrat latin 3 x 3). Rezultatele preliminare nu au
relevat diferențe notabile între cele trei loturi, pe de altă parte cinnamaldehyda a
influențat negativ atât consumul de nutrețuri (-3%), cât și concentrația medie a
amoniacului (-8%) și a concentrației acizilor grași volatili (-9%). Aceste aspecte vor fi
detaliate în articolul științific aflat în pregătire, conform planificării.
Faza 3 / 2017 a vizat identificarea potențialului de a influenta metabolismul ruminal,
prin valorificarea conținutului in substanțe potențial active la nivel ruminal ale unor
ingrediente majore ale rațiilor pentru rumegătoare. In acest sens, studiul s-a îndreptat
către plante mai puțin testate și în același timp cunoscute ca fiind bogate în substanțe
active – armurariul (Silybum marianum L.) și coriandrul (Coriandrum sativum L.). Prin
urmare, a fost organizat un experiment în pătrat latin pe animale fistulizate, hrănite cu
rații care conțin fie turte de armutariu, fie turte de coriandru, fie șrot de floarea soarelui
(o rație clasică, ca martor). In cadrul experimentului au fost estimate efectele
ingredientelor menționate asupra parametrilor de descriu metabolismul ruminal și care
sunt elevanți prin prisma eficienței utilizării nutrienților din rație.
Faza 4 / 2017 (Integrarea rezultatelor și diseminarea acestora) a cuprins două
activități, prima fiind axata pe: Pregătirea materialelor pentru activitățile de
diseminare / popularizare (A4.1), care a avut ca scop transpunerea in recomandări
practice a rezultatelor experimentului derulat atât în faza 3 cat si in fazele anterioare.
Cea de-a doua activitate, Integrarea rezultatelor și finalizarea acțiunilor de diseminare
(A4.2) a cuprins elaborarea rapoartelor și a unui ghid practic și obisnuitele actiuni de
diseminare: elaborarea de articole științifice, respectiv elaborarea și realizarea de
comunicări științifice.

PN 16 41 06 01

Titlul: Dezvoltarea unor scheme de selecție pentru ameliorarea raselor locale de
ovine, bazate pe selecția asistata de markeri moleculari asociați cu caracterele de
producție, reproducție si sănătate animala.
In anul 2016:
Recoltarea de probe biologice, transportul şi conservarea acestora
Au fost recoltate 20 de probe de sânge din vena jugulară, de la ovinele din rasa
Merinos Transilvanean din zona Carei. S-au efectuat măsurători calitative pe animalul
viu cu ajutorul sondei ecografice. Parametrii producției de lapte au fost evaluați
conform controlului oficial al producției de lapte specific speciei.
Extracţia ADN
ADN-ul genomic a fost extras din sânge integral utilizând un kit comercial. După
migrare, ADN-ul a fost vizualizat la Transiluminator în lumină UV.
Identificarea unor polimorfisme la nivelul genei codificatoare pentru prolactina ovină
cu ajutorul metodologiei PCR-RFLP
Reacţia de polimerizare în lanț (PCR) este utilizată pentru a amplifica o regiune

13

specifică din lanţul ADN (ADN ţintă). Fragmentul amplificat a fost digerat cu ajutorul
enzimei. Produsul de digestie a fost vizualizat pe gel de agaroză.
Efectul genetic al markerilor asupra caracterelor de producţie
Pentru a estima efectul unor alele ale genelor BLG şi PRL asupra caracterelor
producţiei de lapte, am utilizat o regresie multiplă folosind metoda celor mai mici
pătrate pentru toţi locii cantitativi descrişi. Analiza statistică şi estimarea efectului
markerilor a fost făcută cu ajutorul programului R.
In anul 2017:
# Recoltarea de probe biologice, transportul şi conservarea acestora. Au fost recoltate
si prezervate 40 de probe de sânge din vena jugulară, de la ovinele din rasa Merinos
Transilvanean din zona Carei. S-au efectuat masuratori ecografice ce au vizat
grosimea stratului de grasime, grosimea Longissimus dorsi, suprafata si perimetrul
ochiului de muschi. Parametrii productiei de lapte au fost evaluati conform controlului
oficial al productiei de lapte specific rasei.
# Extracţia ADN. ADN-ul genomic a fost extras din sânge integral si integritatea
verificat pe gel de agaroza la UV.
# Identificarea unor polimorfisme la nivelul genei codificatoare pentru Gdf8 si
IGFBP-3 ovină. Reactia PCR s-a derulat la o temperatura de anelare de 58°C pentru
Gdf8 respectiv 60°C pentru IGFBP-3. Pentru RFLP, s-a folozit enzima de restrictie
HaeIII. Vizualizarea ampliconilor s-a facut pe gel de agaroza.
# Efectul genetic al markerilor asupra caracterelor de producţie. Pentru a estima
efectul unor alele ale genelor Gdf8 si IGFBP-3 asupra caracterelor producţiei de lapte,
s-a utilizat o regresie multiplă folosind metoda celor mai mici pătrate pentru toţi locii
cantitativi descrişi.
PN 16 41 06 02

Titlul: “Cercetări privind optimizarea selecției la taurine pentru ameliorarea
producției de lapte utilizând informația genetică furnizată de markerii
moleculari”
In anul 2016: Controlul producției de lapte s-a realizat o dată pe lună, intervalul între
două controale succesive fiind de 30 de zile. Producția de lapte s-a determinat prin
control individual. În ziua de control s-a măsurat laptele de la mulsoarea de dimineață
și de la mulsoarea de seară pentru fiecare vacă. S-au determinat indicii de calitate ai
laptelui (procentul de grăsime, procentul de proteină și numărul de celule somatice).
Rezultatele obținute în privința producției de lapte demonstrează o capacitate lactogenă
mare a ambelor rase de vaci, laptele fiind de calitate, având un procent mare de grăsime
și proteină.
- Estimarea parametrilor genetici pentru producția de lapte la rasele de vaci studiate
existente în biobaza INCDBNA Balotești (heritabilitate, corelații fenotipice, genotipice
și de mediu).
Parametrii genetici (heritabilitatea, corelațiile fenotipice, genotipice și de mediu) au
fost determinate pentru producția de lapte, procentul de grăsime și procentul de
proteină pentru vacile din rasa Montbeliarde și pentru vacile din rasa Holstein din
biobaza INCDBNA Balotești.
În faza proiectului din anul 2017 s-a determinat polimorfismul proteinelor din laptele
vacilor din populațiile studiate din rasele Holstein și Montbeliarde din cadrul fermei
experimentale a institutului, a fost determinată structura genetică de la locusul
betalactoglobulinei și a fost estimată valoarea de ameliorare a vacilor și taurilor.
Rezultatele au fost diseminate prin realizarea a două lucrări științifice și participarea la
două simpozioane: Simpozionul Științific Internațional cu tema Bioingineria resurselor
animaliere 2017 și Simpozionul Internațional de Biologie și Nutriție Animală, ediția a
XIV-a, 2017.

PN 16 41 06 03

Titlul: Îmbunătățirea evaluării cantitative şi calitative a producţiei de lapte si
carne prin tehnici non invazive de analiza si prin identificarea de markeri
specifici la caprine conform cerinţelor UE
In anul 2016:
a. Noile standarde si cerințe UE ale calității laptelui si a carcaselor la capre si
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implementarea acestora in Romania;
b. Tendințele curente ale producțiilor de lapte si carne la capra la nivel mondial;
Analiza unor sisteme de evaluare a calității cărnii si laptelui in lume (sistemul Vest
European, sistemul mediteranean) si in Romania sistemul de comercializare si
clasificare al iezilor si caprelor)
a. Caracterizarea si descrierea raselor de capre din Romania pentru producția de carne
si lapte si evoluția acestora;
Identificarea unor markeri moleculari implicați in evaluarea calității laptelui si a cărnii
la capre in Europa, in lume si in Romania
a. Selecția câtorva gene candidate implicate in calitatea producției de lapte si carne in
conformitate cu ghidul practic de caracterizare moleculara FAO si cu literatura de
specialitate;
Masurarea si analiza caracterelor morfoproductive ale cărnii la rasa de capre Carpatina
utilizând metoda non-invaziva cu ultrasunete si metoda clasica de maturare pe carcasa
după sacrificare.
Determinarea parametrilor ecografici prin metoda non invaziva (stratul de grăsime,
profunzimea mușchiului, suprafața ochiului de mușchi si perimetrul ariei musculare) de
la nivelul mușchiului Longissimus Dorsi, corelați cu producția de carne la rasa
Carpatina
Studiu privind determinarea parametrilor de carcasa după sacrificare la rasa Carpatina
In anul 2017:
Masuratori clasice pe carcasa Dupa sacrificare masurarea dimensiunilor carcasei
pentru stabilirea conformatiei, masurarea greutatii carcasei si a subproduselor dupa
sacrificare, pentru stabilirea randamentul commercial si de abator, dar si a raportului
carne oase. Greutatea carnii in carcasa va fi estimata prin ecuatii de regresie multipla a
cantitatii de carne in carcasa pornind de la masurarea directa a greutatii carcasei si a
regiunilor de transare in care sa utilizam parametri ecografici din zona muschiului
Longisimus Dorsi.
Evaluarea non invaziva (ultrasunete) a productiei de carne in carcasa prin analiza
caracterelor morfoproductive si a starii de ingrasare pe animalele vii. Se vor face
masuratori cu ultrasunete si se vor analiza pentru a determina parametrii ecografici:
stratul de grasime subcutanat, profunzimea muschiului, suprafata ochiului de muschi si
perimetrul ariei musculare din zona muschiului Longisimus dorsi; de asemenea se vor
efectua masuratorile corporale pentru a identifica tipul de conformatie si dezvoltarea
corporala la rasa de capre Carpatina.
Analiza calitativa a productiei de lapte pentru determinarea grasimii, proteinei,
densitatii, celulele somatice si concentratia de proteina prin metoda Bradford si
electroforeza. Compozitia proteinei din lapte va fi masurata prin metoda Bradford.
Aprofundarea analizei calitative a fractiunilor proteice din lapte va fi determinata prin
electroforeza SDS page.
Identificarea si determinarea de markeri moleculari specifici prin PCR-RFLP a
expresiei catorva gene implicate in calitatea productiei de lapte si carne la caprine; se
va face o optimizare a metodei PCR pentru gene implicate in calitatea laptelui si a
carnii.
Determinarea prin PCR si PCR-RFLP a expresiei catorva gene implicate in calitatea si
cantitatea laptelui la capra pentru a le identifica ca markeri moleculari specifici pentru
calitatea carnii; polimorfismul genelor proteinelor din lapte vor fi analizate prin PCR
RFLP cu scopul de a evidentia variantele genetice de la locusul fiecarei proteine la rasa
de capre Carpatina.
Compararea rezultatelor obtinute prin metoda clasica si metodele moderne pentru a
determina standarde noi de calitate destinate productiei de lapte si carne la rasele de
capre din Romania in acord cu noile standarde si cerinte ale consumatorilor privind
calitatea laptelui si a carnii.
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2.2. Proiecte contractate:
Cod
obiectiv
1. PN 16-41 01
2. PN 16-41 02
3. PN 16-41 03
4. PN 16-41 04
5. PN 16-41 05
6. PN 16-41 06
TOTAL

Nr.
proiecte
contractate
7
4
3
2
1
3
20

Nr.
proiecte
finalizate
7
4
3
2
1
3
20

Valoare
(mii lei)
2016
773552
665000
400000
290000
200000
210000
2538552

Total (lei)
2017
801448
700000
440000
419532
220000
230000
2810980

2.3 Situatia centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu :

I. Cheltuieli directe
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli materiale şi servicii
II. Cheltuieli Indirecte: Regia
III. Achiziții / Dotări independente din care:
1. pentru construcție/modernizare infrastructura
TOTAL ( I+II+III)

1575000
1365000
840000
709532
420000
440000
5349532

Cheltuieli în lei

2016
1886146.73
1547508.81
338637.92
471538.00
180867.27

2017
2125891.50
1735004.72
390886.78
531473.33
153615.17

2538552.00

2810980.00

Total
4012038.23
3282513.53
729524.70
1003011.33
334482.44
0.00
5349532.00

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului
Dupa cei doi ani de drulare a programului nucleu PN 16 41, in cadrul celor 20 proiecte finanțate, au fost
derulate 65 faze de cercetare (32 in 2016, 33 in 2017).
În 2016 s-au desfășurat atât activități pregătitoare (documentare, studii peliminare, punerea la punct a
metodelor / tehnicilor de lucru, aprovizionarea cu reactivii / consumabilele necesare, etc.) cât și un prim
set de experimente / teste de laborator, care a generat rezutate încă din primul an de derulare a
programului. în 2017 s-au derulat preponderent teste / experimente, atât la nivel de laborator cât și pe
animale de fermă, în condiții de producție zootehnică.
Aceste activități au condus la acumularea de date experimentale, care în urma prelucrarii primare,
prelucrarii statistice, corelarii cu alte seturi de date și interpretării au condus la o gamă largă de rezultate
aplicative: tehnologii, metode, procedee, modele experimentale, recepturi ale unot produse de uz furajer
validate prin bioteste, recomandări nutriționale, seturi de valori nutritive actualizate, etc. Pe langă acestea
au fost obținute și rezultate cu aplicabilitate indirectă, cum ar fi clarificarea efectelor contaminanților în
organiamul animal în diverse situații nutriționale, estimarea efectelor anumitor subtanțe la nivel
metabolic, etc.
Aceste rezultate pot fi aplicate in biologia si nutriția a diverse specii și categorii de animale de fermă (vaci
de lapte, tineret taurin, ovine, purcei la intarcare, porci la ingrasat. găini ouătoare, pui de carne, etc.) dar și
în domenii conexe zootehniei (producerea de nutrețuri, industria alimentară, etc.). De asemenea, își pot
găsi aplicații nu numai în creșterea animalelor dar și in domenii ca mediul înconjurător, protecția
consumatorilor, sănătatea publică, etc. S-au deruat deja activități specifice valorificarii acestor rezultate: 2
cereri de brevete, 15 acorduri de transger tehnologic, editarea&diseminarea de bosuri/ghiduri, etc.
De asemenea, rezultatele obținute s-au concretizat și sub forma a 6 articole in reviste cotate ISI, 29
articole in reviste indexate BDI, 8 articole in alte reviste (neindexate BDI), precum și a 42 de comunicări
științifice, majoritatea la nivel internațional. Un aspect specific proiectelor de scurtă durată un număr
semnificatv de articole / comunicări sunt încă în pregătire sau trimise pentru recenzie; dar acestea vor
contribuie la nivelul indicatorilor de rezultat in anul/anii viitori, după încheierea programului.
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4. Prezentarea rezultatelor:
4.1. Valorificarea în producţie a rezultatelor obţinute:
Denumirea
proiectului
PN16410101
Investigații privind
valorificarea eficientă
a unor resurse
vegetale
neconvenționale în
hrana scroafelor de
reproducție și
interrelația cu
performanțele
produșilor acestora.

Tipul rezultatului
Tehnologie ce cuprinde
rețete de nutreț combinat pe
bază de cânepă pentru
scroafe gestante; rețete de
nutreț combinat pe bază de
cânepă pentru scroafe
lactante; rețete de nutreț
combinat pe bază de cânepă
pentru purcei sugari; rețete
de nutreț combinat pe bază
de preamestec mazăre: in
pentru purcei în criza de
înțărcare.

Efecte scontate
-Soluții viabile economic și știintific bazate pe
utilizarea unor resurse furajere alternative la
cele clasice (cânepă, mazăre-in), al căror
potențial este mai puțin cunoscut.
-Efecte pozitive asupra performanțelor și a
unor markeri de referință pentru sănătate cu
consecințe asupra dezvoltării ulterioare a
sectorului.
-Datele experimentale obținute prin derularea
testelor biologice răspund la o serie de
întrebări privind interrelația dintre
caracteristicile hranei, consum și răspunsul
animal, implicațiile practicilor manageriale
aplicate scroafelor de reproducție asupra
ciclurilor ulterioare de reproducție ale acestora
în strânsă corelație cu performanțelor
produșilor în special în fazele critice de
dezvoltare a acestora, respectiv sugari și criza
de înțărcare
Noile tehnologii nutriționale elaborate, asigură
menținerea performanţelor zootehnice, a
randamentului la sacrificare, și obținerea unor
produse avicole de calitate, prin îmbunătățirea
caracteristicile nutritive ale cărnii (piept,
pulpe), comparativ cu nutrețul clasic.
Influențează pozitiv principalii indici de
eficiență, respectiv rata de eficienţă a utilizării
proteinei și rata de eficienţă a utilizării
energiei. Se reduce importul de şrot de soia
prin utilizarea de ingrediente proteice, libere de
factori antinutriționali, ca sursă alternativă
locală, de proteină.

PN16410102
Tehnologii
nutriționale inovative
de hrănire a broilerilor
de găină şi curcă,
bazate pe utilizarea
unor surse alternative
de proteine, libere de
factori antinutriţionali.

Tehnologii de hrănire a
puilor broiler de găină, cu
boabe de linte (Lens
culinaris) sau fasolita (Vigna
unguiculata L Walp), prin
substituirea parțială a șrotului
de soia.
Tehnologie de hrănire a
puilor broiler de curcă, cu
boabe de năut (Cicer
arietinum L.), prin
substituirea parțială a șrotului
de soia.

PN 16 41 01.03
Cercetari privind
evaluarea nutritionala
a unor noi soiuri de
lucerna, in diferite
forme de conservare,
pentru rumegatoare

Set de valori nutritive
corectate

Noi soiuri de lucerna vor putea fi valorificate
in mod optim ca hrana pentru rumegatoare in
baza unor valori nutrive energetice si proteice
precis determinate.

PN16410104 Soluții
de hrănire cu
utilizarea sorgului
boabe în alimentația
vacilor de lapte, ca
alternativă la cerealele
energetice clasice.

Model rație pentru hrana
vacilor de lapte alcătuită din
nutreț de volum (fân de
borceag, semisiloz de
lucernă) și nutreț combinat în
care ponderea sorgului boabe
a fost de 25% ca alternativă
la orz.
Model rație pentru hrana

- Diversificarea rațiilor pentru taurinele de
lapte determină economii importante în
folosirea resurselor cerealiere ale crescătorilor
de ierbivore, acestea fiind astfel disponibilizate
pentru consumul uman sau pentru creșterea
monogastricelor;
- Consolidarea unei modalități de hrănire a
rumegătoarelor mari de lapte în sensul
îmbunătățirii practicilor nutriționale cu
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PN16410105
Evaluarea
potențialului
nutrițional al unor
resurse furajere locale
în hrana puilor de
carne.

PN16410106
Cercetari privind
obtinerea de aditivi
furajeri cu rol
probiotic, detoxifiant
si conservant.
PN16410107
Cercetari privind
corelatia nutritieperformante
productive-parametri
de reproductie la
vacile de lapte in faza
de lactatie timpurie.
PN 16 41 02 01 Studii
privind efectele unor
xenobiotice la nivelul
ficatului ca organ cu
rol cheie in
metabolizarea
ingestei, sinteza de
substante vitale si
detoxifiere la porc

vacilor de lapte alcătuită din
nutreț de volum (fân de
borceag, semisiloz de
lucernă) și nutreț combinat în
care ponderea sorgului boabe
a fost de 30% ca alternativă
la porumb.
Tehnologie nutrițională
bazată pe utilizarea de sorg
alb sau triticale în nutrețurile
combinate pentru pui de
carne, ca surse energetice
alternative la cele clasice.
Rețete de nutrețuri combinate
trifaziale pe bază de sorg alb
pentru pui de carne.
Rețete de nutrețuri combinate
trifaziale pe bază de triticale
pentru pui de carne.

Metoda de obtinere a unui
produs biotehnologic.
Produs biotehnologic pe baza
de bacterii vii pentru hrana
purceilor in criza de
intarcare.
Set de solutii nutritionale
pentru vacile de lapte aflate
in perioada de tranzitie
(gestatie-lactatie).

Recomandari nutritionale
vizand i) nivelurile maxime
de toleranta pentru compusi
xenobiotici fungici pentru
care nu sunt stabilite limite;
ii) utilizarea unor surse
bogate in compusi
xenobiotici bioactivi cu efect
asupra unor procese
metabolice importante
hepatice; Cuantificare
procese metabolice: Valori
ale concentratiilor unor
markeri biologici importanti
pentru nutritia animala si
umana; Retete furajere
validate prin testari, care
includ subproduse/reziduuri
bogate in compusi bioactivi,
cu efect asupra unor procese
metabolice importante
hepatice.

utilizarea plantelor rezistente la secetă;
- Obținerea unor rații echilibrate în energie și
proteină care să fie eficient matabolizate de
către animale contribuie la reducerea poluării
mediului.
- Valorificarea eficientă în hrana puilor de
carne a unor resurse furajere cerealiere locale
(sorg și triticale) mai puțin utilizate în prezent,
rezistente la secetă.
- Rezultatele experimentale obținute în urma
testărilor biologice au demostrat că înlocuirea
parțială a porumbului cu sorg alb sau triticale
reprezintă soluții viabile cu efecte pozitive
asupra performanțelor productive, calității
nutriționale a cărnii de pui, precum și asupra
unor markeri de referință ai stării de sănătate și
bunăstare (profil metabolic plasmatic,
dezvoltarea organelor și a tractusului intestinal,
microflora intestinală).
Cresterea productivitatii.
Reducerea gradului de contaminare
microbiologica a halelor de crestere.

Obtinerea unor noi formule nutritionale cu
continut ridicat de acizi grasi polinesaturati,
care sa amelioreze efectele negative specifice
perioadei peripartale.

Rezutatele obtinute au aratat ca sunt necesare
studii suplimentare pentru stabilirea normei/
limita de toleranta sigura pentru OTA pentru
tineret porcin intrucat recomandarea
CE/576/2006 de 50ppb a condus la modificari
semnificative ale functiilor ficatului: cresterea
activitatii alaninaminotransferazei (ALAT) si
scaderea activitatii glutamyl transferazei
(GPT), cresterea concentratiei plasmatice de
proteina, albumina si bilirubina.
Includerea borhotului de struguri in nutretul
combinat destinat purceilor imbogateste hrana
in compusi xenobiotici biactivi care au efect
semnificativ asupra fiziologiei ficatului.
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PN 16 41 02 02
Estimarea efectului
unor contaminanți non
fungici din cereale, cu
posibila implicare in
nefropatia la porc.

Model in vivo pentru
inducerea nefropatiei la porc

Formularea unor recomandari privitoare la
concentratiile limita de acid aristolochic care
pot fi admise in cerealele din dieta purceilor la
intarcare fara risc de nefrotoxicitate

PN 16 41 02 03 Studii
privind absorbtia si
metabolizarea unor
compuși bioactivi
vegetali (polifenoli)
prin tehnici de înaltă
performanta (LC-MS)
in vederea valorificării
lor superioare la
purcei după înțărcare
PN 16 41 02.04
Imbunatatirea
statusului oxidativ al
carnii de pui prin
utilizarea
subproduselor
viniviticole in hrana
puilor broiler, ca
antioxidanti naturali

Studiu privind investigarea
efectelor unor compusi
bioactivi derivati din
reziduurile industriei
vinicole, asupra absorbtiei
polifenolilor la nivelul
intestinului

-includerea a 5 % tescovina in hrana purceilor
dupa intarcare determina absorptia moleculelor
oligomerice procyanidinice, care contribuie la
sanatatea tubului digestiv si implicit a unei
bune digestii a nutrientilor din hrana;
- reducerea stresului purceilor afalati in criza
de intarcare

-Studiu bibliografic privind
caracterizarea subproduselor
viniviticole cu capacitate
antioxidanta si utilizarea lor
ca antioxidanti naturali in
hrana puilor de carne
-Evaluarea metodelor fizicochimice conform
standardelor in vigoare
privind aprecierea calitatii
carnii de pui.
- Retete furajere inovative
destinate puilor de carne ce
inglobeaza subproduse
viniviticole cu capacitate
antioxidanta, destinate puilor
de carne in vederea
imbunatatirii statusului
oxidativ al carnii

PN 16 41 03 01
Evaluarea calităţii
carcaselor la rasele
locale de ovine in
vederea îmbunătățirii
producţiei de carne si
asigurării
competitivităţii pe
piaţa internaţională

- Studiu privind estimarea
calitatii carcaselor prin
metoda cu ultrasunete, la
miei de lapte si tineret ovin
din rasa Merinos
Transilvanean;
- Studiu privind estimarea
calitatii carcaselor prin
metoda cu ultrasunete, la
miei de lapte si tineret ovin
din rasa Turcana;
- noi retete furajere (2 retete

pentru gaini ouatoare, 2
retete pentru pui de carne, 1
reteta pentru porci la
ingrasat), care au implicat
imbogatirea in acizi grasi
polinesaturati (adaos de srot

- reducerea costurilor de productie din
industria vinului prin valorificarea
subproduselor viniviticole, considerate pana nu
demult deseuri industriale, prin utilizarea lor in
nutritia animalelor;
- obtinerea de solutii nutritionale cu un pret de
cost mai mic prin utilizarea subproduselor
viniviticole ca antioxidanti naturali, alternativa
la antioxidantii sintetici;
- cresterea timpului de pastrare la raft a carnii
de pui sub forma: proaspata/refrigerata/
congelata ca urmare a imbunatatirii statusului
oxidativ al acesteia.
- obtinerea de alimente de origine animala de
calitate superioara, cresterea sigurantei
alimentare, a sigurantei vietii;
- valorificarea subproduselor agro-industriale
va oferi alternative suplimentare pentru
reducerea impactului activității industriale
viniviticole asupra mediului, stiut fiind faptul
ca legislatia privind reziduul industrial va
deveni din ce in ce mai exigenta.
- fundamentarea ştiinţifică a estimării
potenţialului pentru producţia de carne a
raselor locale de ovine;
- imbunatatirea calitatii carcaselor la ovine prin
selectia animalelor cu caracteristici superioare;
- accelerarea ameliorarii genetice pentru
productia de carne a ovinelor din rasele locale;
- promovarea si adoptarea metodei cu
ultrasunete în selectia animalelor pentru
productia de carne in Romania;

PN 16 41 03.02:
Dezvoltarea si
validarea unor
metode analitice de
determinare a
degradarii lipidelor
din materii prime

Utilizarea noilor solutii nutritionale bogate in
acizi grasi si antioxidanti naturali in hrana
monogastricelor pentru obtinerea unor produse
alimentare de origine animala cu proprietati
nutritionale imbunatatite si stabilitate oxidativa
ridicata.
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furajere si alimente de
origine animala
PN 16 41 03.03
Cercetari comparative
privind evolutia
concentratiei acizilor
grasi din lapte in
conditiile furajarii
intensive si in sistem
gospodaresc, la
caprele din Romania.

de in) si adaugarea de
antioxidanti naturali in dieta
Studiu privind calitatea
laptelui caprelor exploatate
in sistem extensiv, pe
pasune, confirmata prin
raportul acizilor Ω6/Ω3, care
a avut o valoare sub 3

PN 16 41 04.01
Soluții nutriționale
eficiente pentru
menținerea sănătății
tubului digestiv la puii
de carne crescuți in
condiții de stres termic
ridicat

- Noi retete furajere care
includ fitoaditivi , pentru puii
de carne crescuti in conditii
de stres termic ridicat (32-330
C).
- Buletine de analiza privind
caracterizarea plantelor si
extractelor lor ca fitoaditivi
pentru hrana puilor de carne.
-Baza de date experimentale
privind efectele prezentei
fitoaditivilor studiati in hrana
puilor de carne asupra
performantelor productive,
digestibilitatii si sanatatii
tractusului digestiv
- retete furajere
- studii experimentale
- documentatii tehnice
- fise de bilant nutritional

PN 16 41 04.02
Cercetări privind
folosirea eficienta in
hrana monogastricelor
a materiilor prime
furajere bogate in
celuloza

PN 16 41 05 01
Estimare potențial de
manipulare a
metabolismului
ruminal prin
valorificarea unor
particularități ale
ingredientelor furajere

modele de ratii, recomandari
nutritionale

Se preconizeaza extinderea portofoliului
metodologic de analiza a laptelui prin
includerea metodei de determinare a acizilor
grasi in analiza de apreciere a calităţii acestui
aliment, cu un potential efect in marirea
consumului de lapte de capra si deci, in
imbunatatirea sanatatii umane.

- promovarea si valorificarea plantelor si
produselor din plante de catre IMM-uri locale
- obtinerea carnii de pui in conditiile inlocuirii
antibioticelor din hrana cu fitoaditivi;
- prin folosirea fitoaditivilor se elimina factorii
de risc adusi de prezenta aditivilor de sinteza
chimica cu remanenta (antibiotice) in excreta
puilor

-Sub aspect economic, materiile prime bogate
in celuloza au un prêt de vanzare mai mic in
comparatie cu cele folosite in mod curent la
fabricarea recepturilor de nutreturi combinate
destinate hranirii porcilor, optimizarea
continutului celulozic fiind un aspect important
in formularea retetelor la porci atat din punct
de vedere nutritional cat mai ales al eficientei
economice;
-Concomitent cu cresterea cantitatii de
celuloza in NC a fost inregistrata o tendinta de
scadere a numarului de E. coli si
Staphylococcus sp., precum si o tendinta de
crestere a numarului de lactobacili/g dejectii,
ceea ce a asigurat functinalitatea tractusului
intestinal;
-folosirea materiilor prime bogate in celuloza
in recepturile nutreturilor combinate destinate
monogastricelor nu este afectata in nici un fel
incarcatura de poluanti din solurile pe care
este depozitata excreta
Cresterea eficienței metabolismului ruminal /
cresterea eficienței hrănirii caprinelor /
cresterea eficientei economice
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PN 16 41 06 01
Dezvoltarea unor
scheme de selectie
pentru ameliorarea
raselor locale de
ovine, bazate pe
selectia asistata de
markeri moleculari
asociati cu caracterele
de productie,
reproductie si sanatate
animala

Baze de date ce contin
inregistrari ale caracterelor
de reproductie si stare de
sanatate la ovinele din rasele
locale.
Identificarea markerilor
moleculari majori implicati
in procesele biologice
asociate cu productia,
reproductia si sanatatea la
ovine.
Genotiparea loturilor de
animale luate in studiu.
Calcularea frecvenţelor
fenotipice si genotipice ale
genelor utilizate ca markeri
moleculari.
Estimarea efectului
polimorfismului markerilor
moleculari asupra
caracterelor de productie,
reproductie si sanatate
animala.
Integrarea datelor in modele
utilizate la estimarea valorii
de ameliorare si compararea
metodelor de estimare.

PN 16 41 06 02
Cercetări privind
optimizarea selecției
la taurine pentru
ameliorarea producției
de lapte utilizând
informația genetică
furnizată de markerii
moleculari

- Metode de determinare a
polimorfismului proteinelor
din lapte
- Metode de evaluare
genetică a vacilor
-4 lucrări științifice

PN 16 41 06 03
Imbunatatirea
evaluarii cantitative şi
calitative a producţiei
de lapte si carne prin
tehnici non invazive
de analiza si prin
identificarea de
markeri specifici la

-Metoda ecografica non
invaziva de determinare a
parametrilor ecografici:
stratul de grasime,
profunzimea muschiului,
suprafata ochiului de muschi,
perimetrul ariei musculare la
muschiul Longissimus Dorsi
corelat cu calitatea carnii in

1.Crearea premizelor de dezvoltare a unui
sistem centralizat de inregistrare a datelor
productive, reproductive si de sanatate
centralizat, pentru specia ovina, asemanator cu
cel de la taurine.
2.Prin identificarea si centralizarea genelor ce
pot fi utilizate ca markeri moleculari se pot
caracteriza mai usor populatiile de ovine de
referinta, aces lucru fiind util atat in extinderea
evaluarii genetice asistate de markeri
moleculari, cat si in lucrarile de prezervare a
biodiversitatii genetice a raselor de ovine
periclitate.
3.Genotiparea si inregistrarea genotipurilor in
baza de date, precum si acalcularea
frecventelor genotipice si inregistrarea
echilibrului Hardy-Weinberg, ofera o baza de
pornire pentru comparatia cu genotipulrile
altor populatii de ovine in cazul caracterizarii
genetice ale acestora.
5.Estimarea efectului polimorfismului genelor
marker in populatia de referinta, usureaza
evaluarea genetica a animalelor din populatia
de baza, prin asimilarea genotipurilor acestora
cu efectele calculate in populatia de referinta.
astfel, evaluarea genetica devine mult mai
facila, fiind dependenta ca timp doar de
lucrarile de genotipare.
6.Utilizarea informatiei adusa de efectul
markerilor moleculari in diverse modele
statisrtice de estimare a valorii de ameliorare,
deschide poarta creeri si dezvoltarii de noi
modele statistice, aplicabile si pentru alte tipuri
de caractere sau scopuri (diagnostic, prevenire
a contaminarii cu paraziti, rezistenta la
imbolnavire, etc.)
Îmbunătățirea metodelor de evaluare genetică a
vacilor
Determinarea producției de lapte
Determinarea indicilor de calitate ai laptelui
Determinarea parametrilor genetici
polimorfismul proteinelor din lapte la probele
luate de la vacile studiate
structura genetică de la locusul
betalactoglobulinei la populațiile analizate
valoarea de ameliorare a taurinelor studiate
optimizarea selecției la taurine prin utilizarea
celor mai bune metode de evaluare genetică
Diseminarea rezultate in urma analizei
parametrilor ecografici si a greutatii corporale
la caprine prin alegerea celor mai potrivite
caractere in selectia pentru productia de carne
-Imbunatatirea metodei de apreciere in cadrul
selectiei pentru productia de carne prin
utilizarea acestor rezultate;
-Cresterea preciziei evaluarii productiei de
carne la rasa Carpatina ca rezultat in urma
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caprine conform
cerinţelor UE

carcasa la rasa Carpatina;
-Metoda moderna de analiza
si determinare a markerilor
moleculari (PCR-RFLP) la
rasa Carpatina corelati cu
productia de carne si de
lapte;
-Metoda de determinare a
polimorfismului proteic din
compozitia laptelui la rasa
Carpatina prin electroforeza
SDS-PAGE;

compararii si combinarii metodei clasice
biometrice cu metoda moderna ecografica;
-Atragerea crescatorilor de Caprine prin
implementarea metodei ecografice noninvazive pregatiti sa intampine noile cerinte ale
consumatorilor pe plan intern si european;
-Îmbunătățirea metodologiei de apreciere si
evaluare a producţiei de carne la Caprinele din
rasa Carpatina prin utilizarea efectului
markerilor moleculari si a ecuatiilor de
regresie multipla in ameliorarea acestora;
-Corelatii stranse au fost gasite intre
masuratorile ecografice si masuratorile pe
carcasa si in concluzie, recomandam evaluarea
in vivo pentru determinarea cantitatii de carne
in carcasa prin metoda ecografica;
- Identificarea animalelor purtatoare ale
mutatiei genei IGF-1, gena corelata cu
productia mare de carne in carcasa, prin PCR
RFLP o metoda moderna, eficienta, rapida si
non invaziva de evaluare a carcaselor;
- Prin analiza SDS-PAGE de electroforeză, sau identificat cinci fracțiuni proteice la nivelul
probelor de lapte (αs1, β, k-CN și β-LG și αLA) din care αs1 cazeina a inregistrat expresie
puternica la 19% din indivizii analizati acestia
putand fi opriti la reproductie pentru selectia in
directia obtinerii de branzeturi de calitate.

4.2. Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea:
Tip

Nr. Total

Documentaţii
Studii
Lucrări
Planuri
Scheme
Altele asemenea
(protocol experimental, set de
valori nutritive, metodologie)

2
11
3

în
2016
1
4
1

în
2017
1
7

2

Documentaţii:
 Documentație privind utilizarea subproduselor viniviticole ca antioxidanți naturali in hrana puilor
de carne;
 Documentație privind evaluarea metodelor fizico-chimice conform standardelor in vigoare
privind aprecierea calității cărnii de pui.
Studii:
 - Studiu experimental de digestibilitate efectuat pe tineret porcin (15 - 35 kg), furajați cu rații
bogate in celuloza;
 Studiu asupra evoluției producției de lapte si carne la caprine la nivel național si mondial si
perspectivele creșterii si dezvoltării lor in vederea îmbunătățirii acestora pentru obținerea de
carcase de calitate si producții de lapte superioare;
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 Studiu bibliografic privind utilizarea antioxidantilor naturali din plante asupra stabilitatii
oxidative a lipidelor din carne
 Studiu bibliografic privind caracterizarea subproduselor viniviticole cu capacitate antioxidanta;
 Studiu vizând potențialii markeri moleculari implicați in evaluarea calității laptelui si a cărnii la
capre la nivel național si mondial;
 Studiu experimental privind efectul inglobarii a diferitelor nivele de srot din simburi de struguri,
ca antioxidant natural in ratiile imbogatite in acizi grasi polinesaturati utilizare in hrana puilor de
carne cu crestere intensiva_hibridul Ross, asupra calitatii carnii;
 Studiu comparativ privind calitatea nutritionala si statusul oxidativ al carnii de pui cu crestere
lenta_hibridul Hubbard prin utilizarea unui subprodus viniviticol (srot din simburi de struguri) ca
antioxidant natural in ratiile imbogatite in acizi grasi polinesaturati.
 Studiu vizând estimarea calității carcaselor pentru miei de lapte din rasa Merinos Transilvanean
prin metoda cu ultrasunete;
 Studiu privind determinarea parametrilor de carcasa după sacrificare la rasa de caprine Carpatina;
 Studiu privind estimarea calității carcaselor pentru miei de lapte din rasa Turcana prin metoda cu
ultrasunete;
 Studiu comparativ privind rezultate obtinute prin metoda clasica si metodele moderne pentru a fi
utilizate in standarde noi de calitate destinate productiei de lapte si carne la rasele de capre din
Romania in acord cu noile standarde si cerinte ale consumatorilor privind calitatea laptelui si a
carnii
Altele asemenea:
 - protocol experimental adaptat privind organizarea si desfășurarea unui experiment de
digestibilitate la tineretul porcin (15 -35 kg);
 set de valori nutritive corectate pentru 6 soiuri de lucerna in anul II de vegetație la coasa a II-a:
Daniela, Mădălina, Sandra, Catinca, Teodora, Cezara;
 metodologie pentru utilizarea markerilor genetici în selecția animalelor de fermă;

Din care:
4.2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (2016-2017):
Nr.

Titlul articolului

Numele Jurnalului,
Volumul, pagina nr.

1

Origin and genetic
diversity of
Romanian Racka
sheep using
mitochondrial
markers
Resveratrol: from
diet to topical
usage

Small Ruminant
Research 144, 276282

Effects of dietary
lentil seeds
inclusion on
performance,

Indian Journal of
Animal Sciences,
87(9): 1130-34.
ISSN: 0367-8318

2

3

Food & Function (8,
3879-3892)

Nume Autor

An
publicare

Andreea Dudu, 2016
Elena Ghiţă,
Marieta
Costache,
Sergiu Emil
Georgescu
Veronica
2017
Sanda Chedea,
S. I. Vicaş, C.
Sticozzi, F.
Pessina, M.
Frosini, E.
Maiolic, G.
Valacchi
Ciurescu
2017
Georgeta,
Vasilachi
Andreea,

Scor
Numărul
relativ
de citări
de
ISI
influenţă
1,45

3.247

(IF 2016
= 0,185)

1
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carcass
characteristics and
cecal pH of broiler
chickens.
Beneficial effects
of increasing
dietary levels of
raw lentil seeds on
meat fatty acid
and plasma
metabolic profile
in broiler chickens

4

5

Composition and
nutrient quality of
some raw pea
(Pisum sativum
L.) and lentils
(Lens culinaris)
legumes:
comparing
cultivars.
The use of
ascorbic acid and
Artemisia annua
powder in diets
for broilers reared
under heat stress

6

Indian Journal of
Animal Sciences,
87(11): 1385-90.

Romanian
Agricultural
Research

Romanian
Biotechnological
Letters

Hăbeanu
Mihaela,
Dragomir
Cătălin
Ciurescu
Georgeta,
Vasilachi
Andreea,
Ropotă
Mariana,
Palade Mihai,
Dragomir
Cătălin
Ciurescu
Georgeta,
Toncea Ion,
Ropota
Mariana,
Habeanu
Mihaela

Tatiana D
Panaite, R. D.
Criste, M.
Saracila, C.
Tabuc, Raluca
Turcu, M.
Olteanu

2017

(IF 2016
= 0,185)

2018
In press

(IF 2016
= 0,41)

2018
Acceptata
pt.
publicare

IF: 0.412

in curs de valorificare:
Comparative
Journal of Toxicol. D.E. Marin, G. C. Pistol,
effects of
and Env. Health
M. Gras, M. Palade, I.
ochratoxin A and part A
Taranu
aristolochic acid
on the
inflammation and
oxidative stress in
liver and kidney
of weanling
piglets
etc....

in evaluare

2.73

4.2.2. Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii,
worksopuri, etc):
Nr.
crt.
1

2

Titlul articolului, Manifestarea
ştiintifică, Volumul, Pagina nr.
Effects of dietary n-3 PUFA-rich
camelina cake on fatty acids
distribution in some tissue of pigs.
EAAP Belfast 2016, Sesiunea 72.
A Cereal Contaminant Affects
Genome-Wide Expression in Kidney
of Weanling Piglets. Abstract Book of

Nume Autor
Mihaela Hăbeanu, Mariana
Ropotă, Nicoleta.A. Lefter,
Georgeta Ciurescu, Elena
Ghiță, Teodor Mihalcea.
Marin D., Braicu C., Gras
M.A., Pistol G.C.,
Cojocneanu-Petric R.,

An
apariţie
2016

Nr. citări
ISI

2016

24

3

4

5

6

7

8

9

10th Congress of the International
Society of Nutrigenetics &
Nutrigenomics., 22-26.5.2016, Tel
Aviv, Israel, p. 40
A comparative analysis of
polyphenols and fatty acids contents
in methanol and acetone extracts from
walnut and pumpkin mealsPolyphenols World Congress, Porto,
Portugalia, 29-30.06. 2016,
Journal of ISANH-Open Access
Journal, vol. 3-Issue 4, DOI:
18143/JISANH, pg. 117.
In vivo estimation of lamb carcass
quality using ultrasound
measurements. Book of abstracts of
the 67th Annual Meeting of the
European Federation of Animal
Science, Belfast, United Kingdom, no
22, p 644
Studies concerning lamb carcass
quality evaluation using the
ultrasound method; The III
International Congress "Food
Technology, Quality and Safety" and
XVII International Symposium "Feed
Technology" (FoodTech2016)”, p.
220
Effect of dietary camelina meal and
chromium supplementation on
antioxidant capacity in broiler meat.
Conferinţa Internaţională a
Universităţii de Știinţe Agronomice și
Medicină Veterinară din București
"Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru
agricultură, 9 - 11 iunie 2016,
Bucureşti, România
Effect of rosehip addition to PUFA
Ω3-high layer diets on hen
performance and egg quality, The
21st European Symposium on Poultry
Nutrition (ESPN 2017); Session 03:
Feed additives
Study concerning the potential of
some plant feed additives to maintain
poultry gut health, prezentată la
Conferinţa Internaţională a
Universităţii de Știinţe Agronomice și
Medicină Veterinară din București
"Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru
agricultură"; 9 - 11 iunie 2016,
Bucureşti, România
Characterization, in terms of their
content of trace elements, of some
phytoadditives which have the

Berindan Neagoe I.,
Habeanu M, Taranu I.

Daniela E. Marin, Veronica
Chedea, Mariana Ropota,
Mihai Palade, Rodica S.
Pelmus, Ionelia Taranu

2016

Ghiţă, E., Pelmus, R.,
Lazăr, C., Rotar, M.C.,
Habeanu, M., Gras, M.,
Ropota, M

2016

Elena Ghiţă, Cristina Lazăr,
Rodica Pelmus, Catalin
Rotar, Mihail Gras

2016

Arabela Elena Untea,
Tatiana Dumitra Panaite

2016

Vlaicu P.A., Dragotoiu D.,
Panaite T.D., Untea A.,
Saracila M., Mitoiu M.

2016

R D Criste, T Panaite , M
Olteanu, M Mitoi , C Tabuc

2016

Criste Rodica Diana, Untea
Arabela, Panaite Tatiana
Dumitra, Cornescu Maria

2016

25

10

11

12

13

14

15

16

17

potential to support the health state of
broiler GI tract; prezentată la 6th
FESTEM Symposium- 26-28 May
2016-Catania, Italy
Recent trends in manipulating rumen
metabolism using feed ingredients
rich in active substances. The III
International Congress "Food
Technology, Quality and Safety" and
XVII International Symposium "Feed
Technology" (FoodTech2016)”, 2527 October, 2016, p 275
Identification of Myostatin gene
polymorphism using PCR-RFLP for
improving carcass meat evaluation of
Teleorman Black Head lambs,
Simpozionul Facultatii de Zootehnie
din Timisoara, Animal Science and
Biotechnologies, 2016, 49 (1)
Comparison between Animal Model
and Polynomial Legendre Test-day in
Dairy Cattle, Book of Abstracts of
EAAP 2016, pag. 613

Gabriela

The Effect Of Soy Extract On
Intestinal Inflammation And
Oxidative Stress. 11th ISANH World
Congress on Polyphenols
Applications, vol. 3, 125.
Effect of using grape meal as natural
antioxidant in Cobb 500 broiler
feeding, The 21st European
Symposium on Poultry Nutrition
(ESPN 2017), Salou / Vila-Seca,
Tarragona, Spain, May 8-11
Effect of rosehip addition to PUFA
Ω3-high layer diets on hen
performance and egg quality, The
21th European Symposium on Poultry
Nutrition (ESPN 2017); Session 03:
Feed additives
Effects of dietary aromatic plants
given to broilers reared under heat
stress, 21st European Symposium on
Poultry Nutrition– 8- 11 May 2017Salou / Vila-Seca, Tarragona, Spain,
Proceedings of the 21st European
Symposium on Poultry Nutrition
(ESPN 2017), pag. 256
Effects of partial corn replacement by
sorghum in broiler diets on
performance, carcass characteristics
and muscle tissue pH. “XVII
European Symposium on the Quality
of Eggs and Egg Products” and
„XXIII European Symposium on the
Quality of Poultry Meat”

Catalin Dragomir, Ana
Cismileanu, Angela Sava,
Smaranda Toma

2016

Cristina Lazar, Al. M. Gras,
M.C. Rotar, Gina Cecilia
Pistol, Rodica Stefania
Pelmus, Elena Ghiţă

2016

M.C. Rotar, H. Grosu,
M.A. Gras, R.S. Pelmus

2016

Marin Daniela; Pistol Gina;
Chedea Veronica; Palade
Mihai; Taranu Ionelia

2017

Olteanu M., Criste R.D.,
Panaite D.T., Vlaicu P.A.,
Saracila M., Socoliuc R.P.

2017

Vlaicu P.A., Dragotoiu D,
Panaite T.D., Untea A.,
Saracila M., Mitoiu M.

2017

R. D. Criste, T. Panaite, C.
Soica, C Tabuc, M.
Saracila, M. Olteanu,

2017

Gheorghe Anca, Hăbeanu
Mihaela and Dragomir
Cătălin

2017

26

18

19

20

21

22

23

24

EGGMEAT, 3-5 September 2017,
Edinburgh-Scotland. Book of
Abstract, p. 82
Effect of the grape seeds meal used as
natural antioxidant in enriched
omega-3 fatty acids diets on broiler
meat quality, XVII European
Symposium on the Quality of Eggs
and Egg Products; XXIII European
Symposium on the Quality of Poultry
Meat, (EGGMEAT 2017), 3-5
September, 2017, Edinburgh,
Scotland
Influence Of Alfalfa Fed To Pigs (2545 Kg) On Growth Performance And
The Coefficients Of Apparent
Absorption Of The Fibre; IXth
European Symposium of Porcine
Health Management (ESPHM),
Prague, 3-5 May, 2017
Use of an RP-HPLC method to
determine the lysine content in 7
varieties of peas. Proceedings of the
4th World Congress on
Chromatography, August 07-09,
2017 Rome, Italy.
Goat milk polyunsaturated fatty acids
determination by gas
chromatography. 4th World Congress
on Chromatography, August 07-09,
2017, Roma, Italy
Influence of the dietary grape seed oil
given to broilers (14-42 days) on meat
quality, 2nd World Conference on
Innovative Animal Nutrition and
Feeding (WIANF), 18-20 October,
2017, Budapest, Hungary, pag.36-37
Influence of the dietary grape seed oil
given to broilers (14-35 days) reared
under heat stress (320 C), on the
balance of the intestinal microflora,
2nd World Conference on Innovative
Animal Nutrition and Feeding
(WIANF), Budapest, October 18–20,
2017, Sectiunea Animal Nutrition Gut
Health and Product Quality, Book of
abstracts, pag.37-38
Effect of the dietary Artemisia and
rosehip powders on the coefficients of
apparent nutrient absorption in broiler
chicks reared under heat stress (320C).
2nd World Conference on Innovative
Animal Nutrition and Feeding
(WIANF), Budapest, October 18–20,
2017, Sectiunea Animal Nutrition Gut
Health and Product Quality, Book of
abstracts, pag.39-40

Olteanu M., Criste R.D.,
Panaite D.T., Saracila M.,
Turcu R.P., Vlaicu P.A.

2017

Panaite Tatiana Dumitra,
Criste Rodica Diana, Vlaicu
Petru Alexandru, Olteanu
Margareta, Saracila
Mihaela, Soica Cristina

2017

Turcu Raluca Paula,
Ciurescu Georgeta, Olteanu
Margareta

2017

Ropota Mariana, Voicu I.,
Sava Angela, Olteanu
Margareta

2017

Sărăcilă M., Panaite T. D.,
Vlaicu P. A., Criste R. D.

2017

Rodica Diana Criste,
Tatiana Dumitra Panaite,
Cristina Tabuc, Petru
Alexandru Vlaicu, Mihaela
Saracila

2017

Panaite Tatiana Dumitra,
Criste Rodica Diana,
Olteanu Margareta, Petru
Alexandru Vlaicu, Mihaela
Saracila

2017

27

25

26

27

28

29

30

31

32

Influence of the dietary grape seed oil
given to broilers (14-42 days) on meat
quality, 2nd World Conference on
Innovative Animal Nutrition and
Feeding (WIANF), Budapest,
October 18–20, 2017, Sectiunea
Animal Nutrition Gut Health and
Product Quality, Book of abstracts,
pag.36-37
N-3 fatty acids transfer from
hempseed-rich diet to sow milk and
changes in plasma lipid profile.
EAAP Annual Meeting 2017,
Tallinn, Estonia.
Evaluation of lentil (Lens culinaris
cv. Eston or cv. Anicia) as a protein
source for broiler diets. Proceedings
of the 68 th Annual Meeting of the
European Federation of Animal
Science (EAAP), 28 Aug - 1 Sept
2017, Tallinn, Estonia, pag 391
Ultrasound measurements of LD
muscle properties and subcutaneous
fat thickness in Merino lambs Book
of abstracts of the 68th Annual
Meeting of the European Federation
of Animal Science (EAAP). Tallinn,
Estonia , p 361
Better Utilization Of Agricultural
And Forestry Secondary Biomass By
Modern Bioconversion In Bioactive
Compound For Food And Feed,
Biofuel, Energy And Natural
Fertilizers. BIOEAST – Central
Eastern European Initiative for
Knowledge - based Agriculture,
Aquaculture and Forestry in
Bioeconomy. Ungaria. 2017.
Evaluation of chicken meat quality by
determining the content of
polyunsaturated fatty acids using the
gas chromatographic method,
International Congress ,,Food Quality
and Safety, Health and Nutrition”NUTRICON 2017, 5 – 7 octombrie
2017, Skopje, Macedonia
Comparative effect of ochratoxin A
and aristolochic acid on the pig
kidney. 14th International
Symposium of Animal Biology and
Nutrition Bucharest, September 2829, 2017, Book of Abstracts, p. 54
The influence of sorghum grain
inclusion in dairy cattle diets on milk
yield and composition. 14th
International Symposium of
Animal Biology and Nutrition

Mihaela Saracila, Tatiana
Dumitra Panaite, Petru
Alexandru Vlaicu, Rodica
Diana Criste

2017

Ioan Surdu, Romulus
Gruia, Mihaela Hăbeanu,
Vasile Avădănei, Ionel
Popa, George Moise,
Elisaveta Ţuluca
Ciurescu Georgeta,
Hăbeanu Mihaela, Pană
Octavian Cornel

2017

Ghiţă, E., Lazăr, C,.
Pelmus, R., Rotaru, C.,
Gras, M., Ropota, M

2017

Mihaela Habeanu, Nicoleta
Lefter, Anca Gheorghe,
Andreea Vasilachi, Mihai
Palade.

2017

Margareta Olteanu,
Mariana Ropota, Rodica
Diana Criste, Tatiana
Panaite, Alexandru Vlaicu

2017

Daniela Eliza Marin, Gina
C. Pistol, Mihai Gras,
Gabriela Dumitrescu,
Ionelia Taranu

2017

Aurelia Nicoleta Lefter,
Andreea Vasilachi, Dorica
Voicu, Mihaela Hăbeanu,
Anca Gheorghe, Margareta
Olteanu

2017

2017

0

28

33

34

35

36

37

38

39

40

Bucharest, September 28-29, 2017.
Book of Abstracts, pagina nr. 43.
Effects of dietary sorghum, as partial
substitute of corn, on breast muscle
chemical composition and amino
acids profile in broiler chickens. 14th
International Symposium of
Animal Biology and Nutrition
Bucharest, September 28-29, 2017.
Book of Abstract, p. 53
Obtaining a feed additive with
probiotic role for using in piglets in
the weaning crisis, Book of abstract,
14th International Symposium of
Animal Biology and Nutrition 28-29
September 2017, pg 68
Assessing the morphological, cultural,
biochemical profile and enzymatic
activity of a Lactobacillus acidophilus
strain isolated from turkey ileum
intestinal content, Book of abstract,
14th International Symposium of
Animal Biology and Nutrition 28-29
September 2017, pg 12
Effect of a high content of
polyunsaturated fatty acids
concentrate mix fed to dairy cattle on
gestation-lactation phase preliminary data, 14th International
Symposium of Animal Biology and
Nutrition, 28-29 Septembrie 2017,
Book of Abstracts, pg. 52
Comparative research for in vivo
evaluation of Romanian local lamb
breeds carcass quality. Book of
abstracts.14th International
Symposium of Animal Biology and
Nutrition. pg 73.
Lactoglobulin, casein and miostatin
polymorphism in Transylvanian
Merino seep, 14th International
Symposium of Animal Biology and
Nutrition, 2017, 28-29 septembrie,
Bucuresti, pg. 60-61.
Effect of the Salix Alba Cortex on the
productive performances of broilers
(14-28 d) reared under heat stress
(32°C). 14th International
Symposium of Animal Biology and
Nutrition, 2017, 28-29 septembrie,
Bucuresti, Book of Abstracts, pag.70
Effect of dietary rosehip oil given to
broilers (14-35 days) reared at 32 ˚C
on the caecal microbial population of
broilers, 14th International
Symposium of Animal Biology and

Gheorghe Anca, Hăbeanu
Mihaela, Turcu Raluca
Paula, Olteanu Margareta

2017

C.Tabuc, M. Dumitru, M.
Habeanu

2017

M. Dumitru, I. Sorescu, C.
Tabuc, M. Hăbeanu, S.
Jurcoane, G. Ciurescu

2017

Andreea Vasilachi, Ionut
Sorescu, Georgeta
Ciurescu, Catalin
Dragomir, Teodor
Mihalcea, Alin Ionut
Cojocaru, Ionel Van

2017

Ghiţă, E., Rotar, C.M.,
Lazăr, C,. Pelmus, R.S.,
Gras, M.A

2017

0

Gras M., Rotar M.C.,
Pelmuș R.S., Lazar C.,
Ghiță E., Grosu H

2017

0

Petru Alexandru Vlaicu,
T.D. Panaite, C. Soica, R.P.
Turcu, M. Saracila and
R.D. Criste.

2017

Mihaela Saracila,Tatiana
Dumitra Panaite, Petru
Alexandru Vlaicu, Cristina
Tabuc, Eugen Bobe and
Rodica Diana Criste

2017

29

Nutrition, 2017, 28-29 septembrie,
Bucuresti, Book of Abstracts, pag. 65
Effects of cinnamaldehyde and
carvacrol essential oils on the rumen
parameters of wethers (Book of
Abstracts, 14th International
Symposium of Animal Biology and
Nutrition, pg. 76-77)
The influence of alternative protein
by-products, milk thistle and
coriander seed cakes, on the rumen
parameters of wethers (Book of
Abstracts, 14th International
Symposium of Animal Biology and
Nutrition, pg. 78-79)

41

42

in curs de valorificare:
Utilizarea unor reteta furajere bogata
in celuloza in hrana puilor de carne
(14-42 zile); inscrisa la conferinta
internationala “Agriculture for Life Life for Agriculture”, 7-9 iunie 2018,
USAMV Bucuresti
Effect of high levels of fiber sources
(alfalfa and sunflower meal) in pigs’
diet (60-100 kg) on the coefficients of
nutrient apparent absorption and gut
health; inscrisa la 10th European
Symposium of Porcine Health
Management (ESPHM), 9-10 mai
2018, Barcelona, Spania
etc....

Cătălin Dragomir,
Smaranda Toma, Ana
Cișmileanu, Angela Sava

2017

Smaranda Toma, Cătălin
Dragomir, Ana Cișmileanu

2017

T.D. Panaite, P.A. Vlaicu,
G.M. Cornescu, M.
Olteanu, C. Tabuc, C.
Soica, R.D. Criste

in recenzie

Tatiana Dumitra Panaite,
Maria Gabriela Cornescu,
Cristina Tabuc, Margareta
Olteanu, Cristina Soica,
Rodica Diana Criste;

in recenzie

4.2.3. Lucrări publicate în alte publicaţii relevante:
Nr.

Titlul articolului

Numele Jurnalului,
Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

Anul
publicării

in reviste indexate BDI
1

2

3

Model for nutrient flow
estimation in gestating
second parity Large White
sows
Preliminary study on the
interrelation between sow
milk quality and litter
performance in relation to
their health

Archiva Zootechnica
19:1, 45 -55 (B+)

Mihaela Hăbeanu, I.
Surdu, Anca Gheorghe

2016

Scientific Papers-Animal
Science Series: Lucrări
Ştiinţifice - Seria
Zootehnie, vol. 66 pg 3540 (B+)

2016

Identification of Myostatin
gene polymorphism using
PCR-RFLP for improving
carcass meat evaluation of
Teleorman Black Head

Animal Science and
Biotechnologies,
(USAMV-Timisoara)
2016, 49 (1) p 141-146
(B+)

Mihaela Hăbeanu,
Cristina Tabuc, Anca
Gheorghe, Mariana
Ropota, Mihaela
Dumitru, Loredana
Călin, T. Mihalcea, M.
Palade.
Cristina Lazar, Al. M.
Gras, M.C. Rotar, Gina
Cecilia Pistol, Rodica
Stefania Pelmus, Elena
Ghiţă

2016

30

4

lambs
Using Spline Test-Day
Model for Estimating the
Genetic Parameters for
Cow’s Milk Yield

Scientific Papers: Animal
Science and
Biotechnologies
(USAMV-Timisoara,
2016, 49 (1), 69-73 (B+)
Elsevier Agriculture and
Agricultural Science
Procedia, 10 (2016), p
311-317

R. S. Pelmus, M.C.
Rotar, H. Grosu, E.
Ghita, C. Lazar

2016

M.C. Rotar, H. Grosu,
M.A. Gras, R.S. Pelmus,
C. Lazar

2016

Anca Gheorghe,
Mihaela Hăbeanu,
Margareta Olteanu,
Raluca Paula Turcu and
Cătălin Dragomir
Mihaela Habeanu,
Nicoleta Lefter, Anca
Gheorghe, Cristina
Tabuc, Mihaela
Dumitru, Georgeta
Ciurescu, Mihai Palade

2017

5

Comparative Research on
Breeding value prediction
for milk yield in cattle

6

Effects of dietary sorghum
and triticale on
performance, carcass traits
and meat pH in broiler
chickens
Effects of dietary peas
mixed with linseed (3:1) on
the growth performance,
enteritis and certain serum
parameter in weaned
piglets.

Food and Feed Research,
44 (2): 181-187.

Evaluation of oxidation
stability and antioxidant
activity in eggs enriched in
ω – 3 polyunsaturated fatty
acids
Effect of the dietary grape
seeds and rosehip oils given
to broilers (14-42 days)
reared at 32°C on broiler
performance, relative
weight of carcass cuts and
internal organs and balance
of gut microflora
Milk fatty acid profile and
the production response to
feeding sorghum grain in
concentrate diet of dairy
cattle
Effect of xenobiotic
compounds from grape
waste on liver function and
oxidative status in pigs

Archiva Zootechnica
20:1, 51-64

Sărăcilă M., Panaite T.
D., Untea A., Ropotă
M., Vlaicu P. A., Șoica
C., Mitoi M.

2017

Archiva Zootechnica
20:1, 77-88

Petru Alexandru Vlaicu,
Mihaela Saracila,
Tatiana Dumitra
Panaite, Cristina Tabuc,
Eugen Bobe and Rodica
Diana Criste

2017

Archiva Zootehnica /
acceptat pentru publicare

2017 / 2018

Non-invasive, ultrasound
evaluation of lamb carcass
quality, Archiva
Zootechnica

Archiva Zootechnica /
acceptat pentru publicare

Lefter Nicoleta Aurelia,
Vasilachi Andreea,
Voicu Dorica, Hăbeanu
Mihaela, Gheorghe
Anca, Ropotă Mariana
Ionelia Taranu, Mihaela
Habeanu, Mihail A.
Gras, Gina Cecilia
Pistol, Nicoleta Lefter,
Mihai Palade, Mariana
Ropota, Veronica Sanda
Chedea And Daniela E.
Marin
Ghiţă, E., Rotaru, C.,
Lazăr, C,. Pelmus, R.,
Gras, M.,

7

8

9

10

11

12

Food and Feed Research.
44 (2), 2017, 173-18. BDI

Arhiva Zootehnica /
acceptat pentru publicare

2017

2017 / 2018

2017 / 2018

31

13

14

15

16

17

Study on milk composition
and milk protein
polymorhism in Holstein
cattle
The effects of
Cinnamaldehyde and
Carvacrol essential oils
on intake and rumen
parameters of wethers
Assessing of
Morphological, Cultural,
Biochemical Profile and
Enzymatic Activity of a
Lactobacillus paracasei
CCM 1837 Strain
Investigatii preliminare
privind tipul florei
bacteriene de la nivel
vaginal, in faza de lactatie
timpurie, la vaci hranite cu
un nutret combinat
imbogatit in acizi grasi
polinesaturati
Estimation of the genetic
parameters for test-day milk
yield in Holstein cattle

18

Nutritive value of six
Romanian cultivars of
alfalfa as hay and semisilage for ruminants

19

Validation of the in vitro
ruminant digestibility
method applied on Daisy
Incubator

20

Validation of the method
for dosing linoleic acid in
food animal products

21

Effect of oregano and
rosehip supplementson
broiler (14-35 days)
performance, carcass and
internal organs development
and gut health.
Effect of the dietary
oregano (Origanum vulgare
L.) powder and oil on the
performance, carcass and
organs development of
broilers reared under heat
stress (32°C)

22

Arhiva Zootehnica /
acceptat pentru publicare

Pelmuș R.S., Lazăr C.,
Ghiță E., Palade M.L.,
Stancu M. , Rotar M.C.

Archiva Zootechnica /
acceptat pentru publicare

Smaranda Toma, Cătălin 2017 / 2018
Dragomir, Ana
Cișmileanu, Angela
Sava

Academy of Romanian
Scientists Annals - Series
on Biological Sciences,
Timisoara, Vol. 6, No.2,
pag 22-31

M. Dumitru, I. Sorescu,
S. Jurcoane, G.
Campeanu, C. Tabuc,
M. Habeanu

2017

Analele INCDBNA, vol.
32

Andreea Vasilachi,
Ionut Sorescu

2017

Lucări Științifice:
Zootehnie și
Biotehnologii, vol. 50, 1,
85-89
Scientific Papers: Animal
Science and
Biotechnologies
(USAMVB Timisoara),
vol. 50(1), 6-9
Scientific Papers: Animal
Science and
Biotechnologies
(USAMVB Timisoara),
vol. 50(2), 8-10
Scientific Papers: Animal
Science and
Biotechnologies
(USAMVB Timisoara),
vol. 51 (2), 24-28

Pelmuș R.S., Grosu H.,
Rotar M.C., Gras M.A.,
Ghiță E., Lazăr C.

2017

Cismileanu Ana, Sava
Angela, Schitea Maria,
Voicu I.

2017

Cismileanu Ana, Toma
Smaranda

2017

Ropota Mariana,
Olteanu Margareta

2017

AgroLife Scientific
Journal, Volume 6,
Number 1, ISSN 22855718, 75-83

Criste R.D., Panaite
T.D., Tabuc C., Sărăcilă
M., Șoica C., Olteanu M

2017

Lucrări Ştiinţifice-Seria
Zootehnie, University of
Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine Iasi,
vol.69 (23) (sub tipar)

Petru A. Vlaicu, Tatiana
D. Panaite, Raluca P.
Turcu , Mihaela
Saracila, Margareta
Olteanu, Rodica
D.Criste

2017

2017 / 2018

32

23

24

Blood parameters, digestive
organ size and intestinal
microflora of broiler chicks
fed sorghum as partial
substitute of corn.
Effect of Ochratoxin A and
Aristolochic Acid on a
Porcine Kidney Cell Line. 2

Bulletin USAMV Animal
Science and
Biotechnologies. 74
(2):162-168.
Scientific Papers: Animal
Science and
Biotechnologies, Vol 50,
No
Scientific Papers Animal
Science and
Biotechnologies, 50, 1,
pag.249-253

Gheorghe Anca,
Hăbeanu Mihaela,
Tabuc Cristina, Dumitru
Mihaela, Lefter Nicoleta
Aurelia
Daniela Eliza Marin,
Gina C. Pistol, Ionelia
Taranu

2017

Lazar C., Gras M.,
Pelmuș R.S., Rotar
M.C., Ghiță E.,

2017

2017

2017

25

Improvement of meat
quality evaluation by
ultrasound in Carpatina goat
breed.

26

Identification of milk
composition and proteins
polymorphism correlated
with cheese quality, to
select the best Carpatina
goats
Bioproductive parameters
and fatty acids profile of the
meat from broilers treated
with flax meal and grape
seeds meal

Lucrări Ştiinţifice-Seria
Zootehnie, USAMV Iasi,
2017, vol. 68, pag.15-20

Lazar C., Gras M. A.,
Pelmus R., Ghita E.,
Rotar M. C.

Scientific Papers: Animal
Science and
Biotechnologies, 50 (1):
15-21

28

Use of flaxseed meal and
grape seed meal (2% and
3%) as natural antioxidant
in broiler diets

Lucrări Ştiinţifice-Seria
Zootehnie, USAMV Iasi,
2017, vol. 68, pg: 304 310

29

Monitoring lipid
peroxidation in eggs
enriched in omega 3
polyunsaturated fatty acids
(Ω – 3 PUFA);

Lucrări Ştiinţifice-Seria
Zootehnie, USAMV
Bucuresti, 2017, pg: 100105

Margareta Olteanu,
2017
Rodica Diana Criste,
Tatiana Dumitra
Panaite, Mariana
Ropota, Petru Alexandru
Vlaicu, Raluca Paula
Turcu
Raluca Paula Turcu,
2017
Margareta Olteanu,
Rodica Diana Criste,
Dumitra Tatiana
Panaite, Mariana
Ropota, Petru Alexandru
Vlaicu, Cristina Soica
Sărăcilă M., Panaite T.
2017
D., Untea A., Ropota
M., Vlaicu P. A,
Olteanu M., Șoica C.
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in curs de valorificare
Effect of sorghum grain Slovak Journal of Animal Aurelia Nicoleta Lefter, 2018
inclusion in dairy cows diet Science
Andreea
Vasilachi, (in
on
health
status
of
Dorica Voicu, Mihaela recenzie)
Montbeliarde breed
Hăbeanu,
Anca
Gheorghe,
Alexandru
Iulian Grosu
etc....

in reviste neindexate BDI
1

Cercetari privind estimarea
in vivo a calitatii
caracaselor de miei din
rasele locale.

Revista de Zootehnie, nr.
3&4 / 2017, ISSN 18421334

Ghiţă, E., Rotar, C.,
Lazăr, C,. Pelmus, R.,
Gras, M

2017

33

2

3

4

5

6

7

8

Srotul din samburi de Revista de Zootehnie, nr.
struguri, un antioxidant 3&4 / 2017, ISSN 1842natural utilizat in hrana 1334
puilor broiler imbogatita in
acizi grasi polinesaturati cu
efecte benefice asupra
calitatii carnii

Margareta Olteanu,
2017
Rodica Diana Criste,
Tatiana Dumitra
Panaite, Monica Mitoi,
Ropota Mariana,
Mihaela Saracila,
Raluca Paula Turcu,
Petru Alexandru Vlaicu,
Cristina Soica
Cercetari privind procedura Revista de Zootehnie, nr. Ropota
Mariana, 2017
determinarii
prin
gaz- 3&4 / 2017, ISSN 1842- Cismileanu Ana
cromatografie a acizilor 1334
grasi polinesaturati din
laptele de capra
Nutreţ combinat pe bază de Oferta cercetării științifice Ciurescu Georgeta,
2017
linte (Lens culinaris var.
pentru transfer tehnologic Dragomir Catalin
Anicia sau eston) pentru pui în agricultură, industrie
broiler de găină
alimentară și silvicultură,
Vol 20, pp.187-188
Nutreţ combinat pe bază de Oferta cercetării științifice Gheorghe Anca
2017
triticale pentru pui de carne pentru transfer tehnologic
în faza de start
în agricultură, industrie
alimentară și silvicultură.
Vol. XX/2017, p. 181183.
Nutreţ combinat pe bază de Oferta cercetării științifice Gheorghe Anca
2017
sorg pentru pui de carne în pentru transfer tehnologic
faza de start
în agricultură, industrie
alimentară și silvicultură.
Vol. XX/2017, p. 184-186
Cercetari privind influenta Revista de Zootehnie, nr. Cristina Tabuc, Mihaela 2017
unei
monoculturi
de 3&4 / 2017, ISSN 1842- Dumitru, Mihaela
Lactobacilus
acidophilus 1334
Habeanu
asupra purceilor in criza de
intarcare
Contaminarea cu
Lumea satului, nr.10, pg
D.E. Marin, Taranu I
2017
micotoxine, o problemă
34
mereu în actualitate

4.2.4. Studii, Rapoarte, Documente de fundamentare sau monitorizare care:
a) au stat la baza unor politici sau decizii publice:
Tip documet
Hotărâre de Guvern
Lege
Ordin ministru
Decizie preşedinte
Standard
Altele (se vor

Nr.total

Publicat în:

preciza)
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b) au contribuit la promovarea științei şi tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei şi
tehnologiei:
Tip eveniment
web-site
Emisiuni TV
Emisiuni radio
Presă scrisă/electronică
Cărţi

Nr.

Nume eveniment:

1

Pop R. M., Buzoianu A. D. and Chedea V.S. (2016)
Analysis of Proanthocyanidins: Extraction, Liquid
Chromatography and Mass Spectrometry Methods in
Procyanidins: Characterisation, Antioxidant
Properties and Health Benefits, Veronica S. Chedea
ed., Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY
11788-3619 USA

Reviste
Bloguri
Altele (se vor preciza)
- organizare workshop

1

- brosura

1

- ghid

1

Tehnologii nutriționale inovative de hrănire a
broilerilor de găină şi curcă, bazate pe utilizarea unor
surse alternative de proteine, libere de factori
antinutriţionali, 20 noiembrie 2017, Balotesti
Sorg și triticale – soluții nutriționale alternative în
hrana puilor de carne
Ghid de bune practici privind utilizarea in hrana
rumegatoarelor a unor noi soiuri de lucerna
conservate sub forma de fan si semisiloz

4.3. Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele asemenea:
Tip

Nr. Total

2016

Tehnologii
Procedee
Produse informatice
Reţele
Formule
Metode
Altele asemenea (recomandări nutriționale,
set de markeri moleculari identificați, model
statistic, rețete de nutreț combinat validate,
retete furajere inovative)

1
1

1
1

1
9
24

1
8
22

2

2017

Tehnologii:
 Tehnologie nutrițională pentru purcei în criza de înțărcare bazată pe utilizarea unui preamestec
de 3:1 mazăre și semințe in.
Procedee:
 Dezvoltarea unui model experimental pentru inducerea experimentala a nefropatiei porcine
Formule:
 Ecuatii de regresie neliniare pentru estimarea cantitatii de carne la rasa Carpatina prin utilizarea
parametrilor ecografici si a masuratorilor de carcasa a regiunilor comerciale
Metode:
 Metodă optimizată pentru determinarea enzimelor antoxidante din tesut hepatic.
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Metodă optimizată de realizare a culturilor celulare epiteliale renale porcine LLcPk
Metodă de implementare statistica a selectiei asistate de markeri in evaluarea genetica la ovine.
Metodă optimizată de evaluare a valorii de ameliorare genetică
Metoda optimizată de determinare a malonaldehidei din probe de carne de pui si porc -testul
acidului tiobarbituric (TBA)
 Metoda optimizată de determinare a capacitatii antioxidante totale din probele de carne de pui si
porc - metoda cu fosfomolibden
 Metodă optimizată de determinare a polimorfismului proteinelor din lapte
 Metoda optimizată de analiza si determinare a markerilor moleculari (PCR-RFLP) la rasa
Carpatina corelati cu productia de carne si de lapte;

Altele asemenea
 recomandări nutriționale privind efectul utilizării tescovinei uscate si a șrotului de semințe de
struguri, ca antioxidanți naturali, in hrana imbogatita in acizi grasi polinesaturati pentru puii de
carne cu crestere intensiva hibridul Cobb 500;
 recomandări nutriționale privind utilizarea unor metaboliți secundari ai plantelor (carvacrol și
cinnamaldehyda) în furajarea rumegătoarelor;
 set de markeri moleculari identificați (markeri majori, asociati cu caracterele de reproductie si
sanatate la ovine).
 baza de date SQL cu inregistrari ale carcterelor fenotipice de productie, reproductie si sanatate,
precum si polimorfismele individuale ale genelor relevante pentru selecția animală
 tehnică PCR_RFLP optimizată pentru genele Gdf8 si IGFBP-3 ovin
 model statistic animal pentru estimarea efectului polimorfismelor markerilor moleculari majori
asupra caracterelor de reproductie si sanatate la ovine.
 rețete de nutreț combinat validate, destinate păsărilor, pe baza a diferite soiuri de linte;
 rețete de nutrețuri combinate validate, destinate vacilor de lapte, pe bază de sorg boabe;
 rețete de nutrețuri combinate validate, destinate vacilor de lapte in perioada de tranziție
(repaus mamar), pe bază de șrot de in;
 receptura de nutreț combinat validata, detinata monogastricelor, pe baza de preamestec
mazăre:in.
 retete furajere inovative pentru puii de carne cu crestere intensiva hibrid Cobb 500 prin
includearea a 2% srot de in, ca materie prima bogata in acizi grasi polinesaturati si a
subproduselor viniviticole: tescovina uscată (2% si 3%), respectiv srotul de semințe de struguri
(3%), ca antioxidanti naturali;
 retete furajere inovative validate, destinate puilor de carne cu crestere intensiva_hibrid Ross
prin includearea a 2% srot de in, ca materie prima bogata in acizi grasi polinesaturati si a 2%,
respectiv 3% srot din samburi struguri, ca antioxidant natural;
 retete furajere inovative validate, destinate puii de carne cu crestere lenta_hibrid Hubbard
prin includerea 2%, respectiv 3% srot din samburi de struguri, ca antioxidant natural si a 2%
srot de in, ca materie prima bogata in acizi grasi polinesaturati;
 retete furajere validate, destinate gainilor ouatoare imbogatite in acizi grasi polinesaturati
omega 3: E1 (adaos de 7 % srot de in), E2 (adaos de 7% srot de in + 3 % pulbere de struguri), E3
(adaos de 7 % srot de in + 1.5 % pulbere de struguri), E4 (adaos de 7 % srot de in +3 %
pulbere de macese)
 retete furajere validate, destinate puilor de carne: E1 (dieta cu 2.5 % ulei vegetal), E2 ( dieta
cu adaos de 2,5 % ulei din samburi de struguri)
 reteta furajera validate, destinată porcilor la ingrasat: E (adaos de 5 % srot de in si 600 UI/kg
vitamina E in premix)
 set de retete furajere validate, fiecare reteta fiind structurata pentru faza de crestere respectiv de
finisare a puilor broileri crescuti in stres termic ridicat: reteta furajera cu 100 ppm ulei de
oregano (reteta 1), 50 ppm ulei de artemisia (reteta 2 ) si 2,5 % ulei de macese (reteta 3). Pentru
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faza de crestere, spre deosebire de reteta conventionala, cele trei noi retete nu au avut in premix
coccidiostatic
set de retete furajere validate, fiecare reteta fiind structurata pentru faza de crestere respectiv de
finisare a puilor broileri crescuti in stres termic ridicat, cu: 1 % pudra de oregano si 0,15%
enzima Biozim X100 (reteta1); 0,01 % ulei de oregano (reteta 2) 0,005 % ulei de oregano si 1
% pulbere de oregano (reteta 3). Pentru faza de crestere, spre deosebire de reteta M, retetele
experimentale nu au avut in premixul A1 coccidiostatic in faza de crestere
set de retete furajere validate, destinate fazei de crestere (14-35 zile) a puilor broileri crescuti
in stres termic ridicat cu: 1 % pudra de artemisia si 0,15% enzima Biozim X100 (reteta 1);
0,01 % ulei de artemisia (reteta 2); 0,005 % ulei de artemisia si 1 % pulbere de artemisia (reteta
3). Spre deosebire de reteta M, retetele experimentale nu au avut in premixul A1 coccidiostatic.
set de retete furajere validate, destinate fazei de crestere (14-35 zile) respectiv fazei de finisare
(35-42 de zile) a puilor broiler. Retetele au avut suplimente de: 0,5 % extract din scoarta de
salcie (reteta 1) respectiv suplimentarea cu 1 % extract din scoarta de salcie (reteta 2). Spre
deosebire de reteta M, retetele experimentale nu au avut in premixul A1 coccidiostatic in faza de
crestere
set de retete furajere validate, destinate tineretului porcin, bogate in celuloza: E1 cu 6,5%
celuloza (care a inclus 4% lucerna si 12,36% srot floarea soarelui) si E2 cu 7,5% celuloza (care a
inclus 6% lucerna si 18,38% srot floarea soarelui);
set de retete furajere validate, destinate puilor de carne, bogate in celuloza (4; 5.5 si 7),
optimizate prin includerea lucernei granulate in proportie de 2; 6 si 11 %











Din care:
4.3.1 Propuneri de brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor
industriale şi altele asemenea:
Nr.propuneri
brevete
OSIM

2

Anul
înregistrării

2017
cerere nr.
A/00997 din
28.11.2017
2017

EPO

-

USPTO

-

Autorul/Autorii

Criste RD;
Panaite TD; Tabuc C.;
Vlaicu PT; Saracila M.;
Olteanu M.; Turcu R.
Paula; Papuc P. C.:
T. D. Panaite, R. D.
Criste, P. A. Vlaicu, M.
Olteanu, G. Cornescu, C.
Tabuc, R. Turcu, C. Soica

Numele propunerii de
brevet

Reteta furajera
pentru faza de
crestere a puilor de
carne crescuti in
stress termic ridicat
„Reteta furajera
bogata in celuloza
pentru puii de carne
(14-42 zile)”

4.4. Structura de personal:
Personal CD (Nr.)
Total personal
Total personal CD
cu studii superioare
cu doctorat
doctoranzi

2016
167
118
42
33
5

2017
171
113
46
33
5
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4.4.1 Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului-nucleu:
Nume si Prenume

Grad

Functia

CNP

Anul anagajarii

ore 2016

ore 2017

Horia Grosu

CS gr. I

Director general

1621213400488

23.05.2006

622

128

Dragomir Catalin

CS gr. I-dr.

Director Ştiinţific

1690802416021

01.09.1993

691

388

Ghita Elena

CS gr. II-dr.

Secretar ştiinţific

2590117400356

15.03.1985

1458

1398

Ţăranu Ionelia

CS gr. I-dr.

Şef laborator

2590725400710

01.09.1986

695

1247

Marin Daniela

CS gr. I-dr.

Cercetator Stiintific

2720530463058

01.10.1996

1331

1428

Chedea Veronica Sanda

CS gr. II -dr

Cercetator Stiintific

2740812013530

08.09.2010

990

1555

Pistol Gina Cecilia

CS gr. II -dr

Cercetator Stiintific

2750501212967

01.11.2010

464

674

Lazar Cristina

CS gr. III -dr

Cercetator Stiintific

2760917461561

01.04.2007

1219

1136

Pelmus Rodica Stefania

CS gr. III -dr

Cercetator Stiintific

2760518463043

01.04.2007

1439

1310

Gras Mihail

CS III dr.

Cercetator Stiintific

1751003460017

07.04.2008

1283

319

Palade Mihai

CS -dr

Cercetator Stiintific

1860629297250

18.11.2014

1213

1494

Grosu Iulian

CS -dr

Cercetator Stiintific

1841015100190

01.11.2015

1248

1383

Rotar Catalin

AC

Asistent cercetare

1910515511605

16.09.2014

1329

600

Calin Georgeta Loredana

Tehnician

2750712290908

19.02.1997

1123

914

Stancu Mariana

Tehnician

2710217470024

18.12.1989

1277

894

State (Andrei) Emilia

Laborant a.p.a.a.

2700427297318

20.08.2007

905

619

Criste Rodica

CS gr. I-dr.

Şef laborator

2551026400943

12.09.1980

924

563

Olteanu Margareta

CS gr. I-dr.

Cercetator Stiintific

2590116400716

06.09.2000

1007

313

Ropota Mariana

CS gr. II -dr.

Cercetator Stiintific

2540217400332

01.09.2007

761

351

Voicu Ilie

CS gr. II-dr.

Cercetator Stiintific

1540125400660

01.02.1986

1028

174

Panaite Tatiana

CS gr. II -dr

Cercetator Stiintific

2770218521595

07.11.2009

445

268

Untea Arabela

CS gr. II dr

Cercetator Stiintific

2790912441523

01.10.2004

320

-

Toma (Pop) Smaranda

CS gr. III -dr

Cercetator Stiintific

2690815242532

28.11.1995

270

190

Cismileanu Ana

CS gr. III -dr

Cercetator Stiintific

2670719434520

17.01.2014

260

175

Maros Iulia

CS gr. III dr

Cercetator Stiintific

2850418151651

02.11.2009

524

-

Sava Angela

Asistent cercetare

2740926510044

12/2/2015

1003

398

Leca Angela

Tehnician

2610408400355

01.03.2001

718

367

Baldovin Constanţa

Tehnician

2640807100016

01.01.1985

726

402

Oprescu Irina

Tehnician

2700921470063

01.04.1980

655

436

38

Dan Paulina

Tehnician

2670501341769

01.11.2007

890

436

Soica Cristina

Tehnician

2880510410050

01.02.2015

996

155

Vanghele Nicolae

Tehnician

1501204400521

16.04.1973

784

433

Toma Marioara

Laborant a.p.a.a.

2690524470013

01.06.2013

755

686

Grigorciuc Victoria

Laborant a.p.a.a.

2630801400912

15.07.2014

820

728

Oprea Oita

Muncitor ingr. anim

2680921471021

01.02.1999

1325

1225

Catargiu Constantin

Muncitor ingr. anim

1590624400368

05.02.2015

1306

764

Ciuraru Anghelus

Muncitor ingr. anim

1700716470021

24.11.2015

1416

868

Bresug Veronica

Muncitor ingr. anim

2851026510012

05.12.2007

337

472

Paun Mariana

Muncitor ingr. anim

2730721470011

25.11.2013

1319

1314

Turcu (Socoliuc) Raluca

Asistent cercetare

2910625330191

5/4/2016

1508

451

Vlaicu Alexandru

Asistent cercetare

1900713030027

5/4/2016

990

433

Saracila Mihaela

Asistent cercetare

2931120520017

10/3/2016

48

333

Hăbeanu Mihaela

CS gr. I-dr.

Şef laborator

2671027150757

01.02.2009

946

1145

Voicu Dorica

CS gr. II/dr.

Cercetator Stiintific

2560921400966

17.02.1987

1248

417

Ciurescu Georgeta

CS gr.II -dr.

Cercetator Stiintific

2591205400448

15.01.1986

1360

1471

Gheorghe Anca

CS gr.III /dr.

Cercetator Stiintific

2750419470011

02.08.1999

934

1132

Vasilachi Andreea

CS/dr.

Cercetator Stiintific

2821025171725

01.02.2007

982

1268

Bârlogeanu Vasile

Tehnician

1700304470059

11.01.1989

990

1293

Trifu Ioana

Tehnician

2690420470086

16.08.1988

963

1237

Cercetator Stiintific

2590123400262

15.12.1995

1256

1075

Muncitor nec.

2730806470040

28.10.2014

1186

1356

Tabuc Cristina

CS grd II/dr

Bulgaru Elena Daniela
Dumitru Mihaela

AC

Asistent cercetare

2890722471351

16.12.2015

1464

1200

Sorescu Ionut

CS gr. III dr

Cercetator Stiintific

1680107416021

01.09.2016

1040

1800

Roman Mihai

Referent – Traducător

1530530400191

08.11.1993

1198

1342

Dragomir Claudia

Referent (Inginer)

2680210470106

01.03.1990

1190

1120

Stanescu Amalia

Referent prelucrare.date

2681217470042

01.05.1990

208

475

Cercetator Stiintific

2810804450032

01.04.2008

-

1392

Muncitor ingr. anim

2771019274784

09.09.2002

-

1432

Cercetator Stiintific

2780317421514

05.07.2010

-

686

Lefter Nicoleta Aurelia

CS

Istrate Georgeta
Cornescu Gabriela

CS
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4.5. Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu. Obiecte fizice şi produse
realizate în cadrul derulării programului; colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau
digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea,
împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute:
Nr

Nume
infrastructură/obiect/bază
de date...

Data
achiziţiei

Valoarea
achiziţiei
(lei)

Analizor antibiotic și
inhibitori
Analizor celule somatice
din lapte
Antivirus Bitdefender

14.11.2016

3501,42

14.11.2016

10234,92

23.11.2016

84,00

Baie de apă

31.10.2016

6450,00

Calculator cu
licente:Windous si Office
Calculator Dell Optiplex

25.11.2016

3966

26.04.2016

1050

Calculator Dell Optiplex

27.04.2016

2350

Calculator desktop

3.09.2016

999.99

Daisy Incubator Daisy II
220V 50/60hz
Granulator de furaje
combinate, materii prime
Lampa bactericida LBA
3OW-P, montare pe perete,
cu tub Philips, tub generator
de radiatii UV-C
Bactericide Philips 30W
Laptop Acer

29.11.2016

33351.55

22.11.2016

13152,00

19.07.2016

724.80

11.11.2016

3000

17.06.2016

4800

Laptop HP

15.11.2016

2800

Licență antivirus
bitdifender
Licență Microsoft Windows
10
Licență Microsoft windows
10 home engleza 32-64
Licență Microsoft windows

buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu

Valoare
finanţare
infrastr.di
n buget
nucleu
3501,42

Nr. ore-om
de utilizare
a infrastr. pt
nucleu
494

10234,92
494
84,00
1563
2950,00
899
3966
1590
1050
2618
2350
2618
999.99
1650
7435.00
348
13152,00
376
724.80

1016

Laptop Acer Aspire

Licenta Microsoft Office
Home and Buisness;
Bitdefender Antivirus Plus
Licenta Office

Sursa
finanţării

23.11.2016

1119.98

31.05.2016

629.99

buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu

3000
1650
4800
1994
2800
1667
1119.98
1610

18.04.2016

64,99

23.11.2016

479,00

20.08.2016

529,99

09.09.2016

583

buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget

629.99
2482
64,99
1940
479,00
1563
529,99
583

1735
1715

40

10 home engleza 32-64
Mobilier de laborator

9.12.2016

37017

Mobilier laborator

9.12.2016

249.66

Modul tehnologic pentru
monitorizarea concentratiei
de ammoniac si dioxid de
carbon
Sistem de extractie,
aspiratie si filtrare fix, cu
brat mobil (hota)

13.06.2016

4920

23.11.2016

11.880

Sistem PC
Ultrabook Toshiba

03.09.2016
17.06.2016

nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu

25267
1870
249.66
1960
4920
1496

buget
nucleu

11.880
714

3479,99
3499,92

Aparat portabil pentru
determinat uree din lapte
Balanta

30.10.2017

4679

06.12.2017

3357,48

Cadru metalic cu lungimea
de 1800 mm
Calculator LENOVO cu
licenta Windows

18.09.2017

3944.85

12.12.2017

3100

Cantar model EEP
Electronic

05.12.2017

8146,57

Centrifuga

28.07.2017

4879

Container standard pentru
depozitare
Daisy Incubator DAISY
II

15.12.2017

14604,16

29.11.2016

33351,55

Desktop PC + Anexe

29.11.2017

5258,31

Detector cu sir diode

18.04.2017

10000

Echipament ventilație

05.12.2016

6511,20

Generator aer zero

15.09.2017

12584.73

Laptop

19.07.2017

3499,99

Laptop

04.12.2017

4046

Laptop ASUS cu
Microsoft Windows 10
Home
Laptop Dell Inspiron

10.06.2017

4099,99

13.12.2017

4199,99

Licenta antivirus
Bitdefender
Licenta Bitdefender
Antivirus Plus 2017
Licenta Microsoft Office

25.05.2017

87,99

14.06.2017

149,98

14.06.2017

1029.99

buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget

3479,99
3499,92

2032
1994

0

137

3357,48

30

3944.85

250

3100

50

3643,68

40

4879

180

5500,00

40

3155,41

85

5258,31

48

10000

340

6511,20

40

12584.73
lei
3499,99

96
340

4046

50

4099,99

340

4199,99

40

87,99

400

149,98

570

1029.99

570
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Home and Business 2016
Licenta Microsoft Office
Home and Business
Licenta Office

15.12.2017

999.99

06.12.2017

988

Licenta Office

12.06.2017

1049,9

Licenta Office 2016

25.05.2017

1149,99

Masa Examinare M-Vet

27.11.2017

2565

Microsoft Office Home
and Business 2016
Microsoft Office Home
and Business 2016
Microsoft Windows 10
Pro, 64 bit, Engleza

15.12.2017

999,99

10.06.2017

1049,99

13.12.2017

674,99

Moara de laborator

23.11.2017

17951.44

Moara de laborator

23.11.2017

17500

Multifunctional Canon

04.07.2017

3202,89

Nisa chimica

15.08.2017

13999

Sistem control și
monitorizare viteza
evacuare aer

13.09.2017

4999,99

Stand de contentie bovine

15.06.2016

13755,00

Statie de lucru Stream
Office
Subansamblu UPLC
(Autosampler-compartim.
coloane, Coloana RP-MS,
Modul analiza spectrala)
Unitate calculator

01.03.2017

2974

01.08.2017

59948,63

28.11.2017

3807

nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu

999.99

40

988

790

1049,9

400

1149,99

400

2565

160

999,99

40

1049,99

340

674,99

40

451.44

60

17500

48

3202,89

170

13999 lei

40

4999,99

50

buget
nucleu
buget
nucleu
buget
nucleu

13755,00

85

2974

1380

33000

170

buget
nucleu

3807

50

5. Rezultatele Programului-nucleu au fundamentat alte lucrări de cercetare:

Proiecte internaţionale*
Proiecte naţionale*

Nr.
1
5

Tip
COST, EUREKA
PNCDI III - PTE, PNCDI III - PED, PNCDI III - Bridge
Plan sectorial MCI

* finanțate
Proiecte internaţionale
 EUREKA Zincoppyst - Dezvoltarea unui nou supliment furajer pentru hrana animalelor in
vederea imbunatatirii performantelor animalelor.
 COST LivAge CA16106 - Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production
Buildings
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 COST CM 1406 Epichem – Actiune Bilaterală intre Academia Poloneza de Stiinte si Academia
Romana
Proiecte naţionale
 PNCDI III - P2-2.1-PED, SARA-demo / 2017
 PNCDI III -P2-2.1-PED, VAMAROV / 2017
 PNCDI III -P2-2.1-PED, GRAFIX / 2017
 PNCDI III – proiect LUMISOL (PTE nr.41/2016)
 PNCDI III – proiect CAPRIPLUS (PTE nr.26/2016)
 PNCDI III – proiect CARROMEGGS (Bridge)
 PNCDI III – proiect ZEOCOWPRO (Bridge)
 Proiect Sectorial MCI - Cercetări în sprijinul dezvoltării și protejării patrimoniului național
de material genetic de la soiurile de plante și rasele de animale tradiționale și a celor cu
importanță economică

6. Rezultate transferate în vederea aplicării :
Tip rezultat
Recepturi de nutrețuri
combinate pe bază de sorg
boabe în diferite proporții şi
recomandări de utilizare a
acestora la vaci de lapte ca
alternativă la cerealele
energetice clasice

Instituţia beneficiară
(nume instituţie)
PFA Ene Aurelian

Efecte socio-economice la utilizator
- Susținerea sectorului creșterii rumegătoarelor
mari și pe perioade mai puțin favorabile cu
asigurarea fluxului de alimente de origine
animală implicit menținerea personalului
muncitor cu asigurarea de locuri permanente
de muncă;
- rentabilizarea creşterii taurinelor cu
asigurarea cerinţelor de hrană corespunzătoare
rasei şi categoriei de producție pe baza noilor
recepturi de nutreţuri concentrate;
- reducerea costurilor aferente raţiei totale pe
baza schimbării sursei de cereale energetice
din nutreţurile combinate pentru vacile de
lapte cu aproximativ 1 - 5%;
- lărgirea gamei de resurse furajere cu
posibilitatea diversificării ingredientelor
raţiilor.
- Obținerea de soluții nutriționale cu un preț de
cost mai mic prin utilizarea subproduselor
viniviticole ca antioxidanți naturali, alternativa
la antioxidanții sintetici
- Creșterea timpului de păstrare la raft a cărnii
de pui (hibridul Cobb 500) sub forma:
proaspătă /refrigerata

Recomandări nutriționale
privind utilizarea tescovinei
uscate si a șrotului de
semințe de struguri ca
antioxidanți naturali, in
hrana îmbogățită in acizi
grași nesaturați pentru puii
de carne –hibridul Cobb 500.
Soluții nutriționale eficiente
pentru menținerea sănătății
tubului digestiv la puii de
carne crescuți in condiții de
stres termic ridicat

SC AVICOLA
LUMINA SA
(Contract de transfer
tehnologic nr. 6885 /
24.10.2016 – 456 /
25.10.2016)

SC DENVER COM
SRL (nr. inreg. IBNA:
7575/18/11.2016 si nr.
inreg. Denver COM
SRL: 99/18.11.2016)

- Implementarea unor noi soluții nutriționale
pentru puii de carne
- Menținerea sănătății tubului digestiv la pui in
condițiile eliminării coccidiostaticelor din
rețeta pentru faza de creștere

Studiu bilant experimental

Ferma de creștere
bovine si porcine PFA
Ene Aurelian (nr.
înregistrare

Implementarea a 2 rețete experimentale pentru
categoria tineret porcin (15-35 kg) care pot
influenta in mod benefic, pe lângă calitatea
hranei si aceea a produselor alimentare
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7574/18.11.2016)
Tehnologie
nutrițională
optimizată bazată pe rețete
de nutreț combinat bazate pe
un amestec mazăre: in și
cânepă

Acord de colaborare nr.
2034/ 22.03.17 – P.F.A.
Pîslari Andrei
Contract de transfer
tehnologic
cu
SC
Belsuintest
nr.
8256/18.12.2017.

Modele de rație pentru hrana
vacilor de lapte alcătuită din
nutreț de volum (fân de
borceag,
semisiloz
de
lucernă) și nutreț combinat
în care ponderea sorgului
boabe a fost de 25% ca
alternativă la orz/porumb

Asociația Generală a
Crescătorilor de Taurine
din
România
–
A.G.C.T.R.

Metode de implementare
statistica a selectiei asistate
de markeri in evaluarea
genetica la ovine.
Recomandari nutritionale
privind imbunatatirea
statusului oxidativ al carii de
pui-hibridul Ross prin
utilizarea subproduselor
viniviticole ca antioxidanti
natural, in hrana inbogatita
in acizi grasi nesaturati
Recomandari
nutritionale
privind experimentarea in
conditii de stress termic
ridicat a
noilor solutii
nutritionale pentru pui de
carne privind menținerea
sănătății tubului digestiv prin
soluții nutriționale inovative

SC OVIS CAP NEGRU
SRL

provenite de la animalele hrănite cu aceste
furaje respectiv optimizarea cheltuielilor
legate de furajarea animalelor
- Soluții viabile economic și știintific bazate
pe utilizarea unor resurse furajere alternative
la cele clasice (cânepă, mazăre-in), al căror
potențial este mai puțin cunoscut.
- Efecte pozitive asupra performanțelor și a
unor markeri de referință pentru sănătate cu
consecințe asupra dezvoltării ulterioare a
sectorului.
- Datele experimentale obținute prin derularea
testelor biologice răspund la o serie de
întrebări
privind
interrelația
dintre
caracteristicile hranei, consum și răspunsul
animal, implicațiile practicilor manageriale
aplicate scroafelor de reproducție asupra
ciclurilor ulterioare de reproducție ale acestora
în strânsă corelație cu performanțelor
produșilor în special în fazele critice de
dezvoltare a acestora, respectiv sugari și criza
de înțărcare
- Diversificarea rațiilor pentru taurinele de
lapte determină economii importante în
folosirea resurselor cerealiere ale crescătorilor
de
ierbivore,
acestea
fiind
astfel
disponibilizate pentru consumul uman sau
pentru creșterea monogastricelor;
- Consolidarea unei modalități de hrănire a
rumegătoarelor mari de lapte în sensul
îmbunătățirii practicilor nutriționale cu
utilizarea plantelor rezistente la secetă;
- Obținerea unor rații echilibrate în energie și
proteină care să fie eficient matabolizate de
către animale contribuie la reducerea poluării
mediului.
- Reducerea cheltuielilor si a manoperei pentru
organizarea activitatii de selectie/reproductie
la ovinele din ferma.

SC AVITOR SRL Contract de transfer
tehnologic nr. 5082 /
02.08.2017

- Valorificarea subproduselor viniviticole prin
utilizarea lor, ca antioxiodanti naturali in
obtinerea de solutii nutritionale inovative cu
pret de cost mai scazut
- Imbunatatirea statusului oxidativ al carnii de
pui-hibridul ROSS prin cresterea timpului de
pastrare la raft sub forma refrigerata.

SC DENVER COM
SRL
- Contract de transfer
tehnologic nr. 7975/
18.11.2017

- Efectele folosirii fitoaditivilor din ratii asupra
sanatatii tubului digestiv, digestibilitatii
nutrientilor si performantelor bioproductive.
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Recomandari
nutriționale
privind utilizarea unor solutii
nutritionale optimizate prin
folosirea lucernei (5 si 10%)
in hrana tineretului porcin si
efectuarea unor studii de
digestibilitate.
Recomandari
nutritionale
privind utilizarea materiilor
prime bogate in celuloza si
alti nutrienti (acizi grasi,
xantofile,
antioxidanti)
pentru optimizarea unor
solutii nutritionale folosite la
gaini ouatoare.
Recomandari nutritionale
privind utilizarii unor solutii
nutritionale optimizate prin
folosirea lucernei in hrana
puilor de carne.
Recomandari nutritionale
privind utilizarea materiilor
prime bogate in celuloza
pentru fabricarea nutreturilor
combinate destinate hranirii
gainilor ouatoare
Recomandări nutriționale
privind valorificarea
particularităților nutriționale
ale unor efectelor unor
ingrediente majore ale
rațiilor asupra
metabolismului ruminal
Recomandări nutriționale
privind utilizarea unor
ingrediente minore ale
ratiilor, bogate in substante
active si cu efect benefic
asupra metabolismului
ruminal

Ferma de crestere
bovine si porcine PFA
Ene Aurelian
(cu sediul în Balta
Doamnei, judetul
Prahova, cod fiscal
R22148009)
AGROPREST 2005
(cu sediul în localitatea
Dragos Voda, judetul
Calarasi, cod fiscal
R17741874)

- Valorificarea materiilor prime bogate in
celuloza (lucerna si srotul de floarea soarelui)
in scopul eficientizarii retelor nutritionale

INTERAGROALIMEN
T
(cu sediul în Filipesti,
judetul Bacau, cod fiscal
R5845723)
Nutra Rom Plus SRL
(cu sediul in Iasi, cod
fiscal R1513189)

- Valorificarea materiilor prime bogate in
celuloza in hrana puilor de carne, cu scopul
eficientizarii retelor nutritionale;

acord de transfer
tehnologic nr.
5961/12.09.2017 cu
A.G.C.T.R.

- cresterea eficienței metabolismului ruminal /
cresterea eficienței hrănirii taurinelor /
cresterea eficientei economice

- Valorificarea furajelor vegetale identificate
ca materii prime bogate in celuloza in hrana
gainilor ouatoare

- Valorificarea materiilor prime bogate in
celuloza in nutreturile combinate destinate
hranirii gainilor ouatoare, cu scopul
eficientizarii retelor nutritionale;

acord de transfer
- cresterea eficienței metabolismului ruminal /
tehnologic nr.
cresterea eficienței hrănirii caprinelor /
5961/12.09.2017 cu S.C. cresterea eficientei economice
Contesti A.I.C.

7. Alte rezultate: .... (a se specifica, dacă este cazul).

8. Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri:
Activitățile realizate în cadrul celor 20 proiecte finanţate în cei doi ani de derulare a programulu au
condus la obținerea unui volum semnificativ de rezultate. Desi perioada de derulare a fost limitata (doar 2
ani), s-a reușit obținerea, încă din perioada de derulare a poiectului, a unui număr mare de rezultate, atât
aplicative cât și aprofundate (documentații, studii, rețete / recepturi de nutrețuri combinate (validate prin
teste de nutriție), etc. acestea fiind de altfel corelate cu un număr mare de articole publicate (6 in reviste
cotate ISI, 29 in reviste indexate BDI, 8 in reviste neindexate) si a 42 de comunicări, in principal la
manifestări internaționale.
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De asemenea, a fost obținută o gamăp largă de rezultate aplicative (documentații, studii, seturi de valorti
nutritive, tehnologii, metode/procedee, formule, etc. și mai ales rețete / produse de uz furajer validate prin
testate atât în condiții de laborator cât și în condiții practice. Pe parcursul proiectului au fost depuse două
cereri de brevete, dar alte dosare sunt încă în lucru și vor fi depuse în anul următor.
Pe langă acestea, există încă un volum important de date experimentale ce vor fi valorificate în continuare
(necuprinse în situația enunțată): articole / comunicări științifice în curs de elaborare sau deja trimise
pentru recenzie și care vor contribui la indicatorii institutului în anul următor (2018), după încheierea
programului.
Pe lângă rezultatele cu caracter științific, a fost realizată o bună activitate de transfer tehnologic,
concretizată prin organizarea de manifestări profesionale specifice, numeroase vizite în ferme agrozootehnice în vederea diseminării și demonstrării rezultatelor, elaborarea de materiale informative,
derularea a 15 acorduri de transfer tehnologic.
Transferul tehnologic a avut ca obiect soluțiile cu grad mare de aplicabilitate, ușor de înțeles de către
potențialii utilizatori (fermieri, producători de nutrețuri, etc.) şi ușor de implementat la nivelul fermelor
zootehnice dar este de așteptat ca și rezultatele cu caracter de noutate științifică, mai greu de înțeles de
către beneficiarii finali (ex. fermieri). să aiba un impatc deosebit, având în vedere numărul mare de
articole / comunicări, in special la nivel international.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE PROGRAM

DIRECTOR ECONOMIC

Prof. Dr. Horia Grosu

Dr. ing. Cătălin Dragomir

Dr. ec. Maria Sfîrlogea
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