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Capitolul 1 

Contextul problemei 

 

Cerintele consumatorilor privind modalitățile 

de producere a alimentelor s-au schimbat 

considerabil pentru ca acestia  stiu că alimentele 

contribuie direct la starea sănătății lor (Mollet și 

Rowland, 2002; Young, 2000). Alimentele de astăzi 

nu sunt destinate doar satisfacerii foamei ci și pentru 

prevenirea bolilor relaționate nutriției, îmbunătățirea 

statusului fizic și mental (Menrad, 2003; Roberfroid, 

2000).   

Drept urmare, în prezent, nu numai 

producătorii alimentari ci și industria farmaceutică a 

devenit interesată de acest domeniu prin 

comercializarea de suplimente alimentare. În 

consecință, a apărut așa-numita arie gri, care descrie 

suprapunerea intereselor industriilor alimentare și 

farmaceutice. 

Producerea de alimente funcționale reprezintă 

o modalitate prin care  producătorii pot obţine 
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bunuri cu valoare adăugată și se pot diferenția de 

concurență. 

Subprodusele vegetale rezultate in industria 

alimentara au în componenţa lor nutrienti  valorosi 

(acizi graşi omega-3, glucide, minerale, fenoli, 

carotenoizi, tocoferoli, etc.) care ar putea fi refolositi 

pentru obtinerea de  alimente funcționale. 

Folosirea acestor subproduse in hrana 

animalelor este cea mai eficientă metodă de 

refolosire a acestora, prin convertirea lor în produse 

animaliere care pot sa aiba caracter de  aliment 

funcţional.  

În termenii competitivității economice, 

societatea noastră are nevoie de eficiența și 

maximizarea profitului prin minimizarea deșeurilor 

generate și a consumului de energie. Aceste 

considerente stau la baza dezvoltării unor strategii 

avansate privind șroturile rezultate din industria 

alimentară în scopul realizării de produse finale cu 

valoare adăugată, care pot fi vândute pe piețele 

existente. 
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Capitolul 2 

Subprodusele  incluse in retete 

 

Au fost studiate doua subproduse, unul 

vegetal din industria uleiurilor, respectiv şrotul de 

in, iar celalalt a fost reprezentat de radicelele de orz.  

Subprodusele testate, prin conţinutul lor 

bogat în compuși bioactivi pot fi incluse în diferite 

variante de nutreţuri combinate conferind furajului 

calități nutritive remarcabile. 

Șrotul de in este cea mai importantă resursă 

vegetală de acid α linolenic (42.93 g/100 total acizi 

grași) pentru hrana animalelor de producţie. Șrotul 

de cătină prin concentrația de fenoli (12.012 mg 

echivalenți rutin/g probă) și capacitatea antioxidantă 

(56.784 mMTrolox/g) are rol de antioxidant natural. 

Radicelele de orz sunt bogate în grăsime 

brută (14.54%) şi celuloză (19.12%). De asemena, 

au conţinut de 9.03% cenuşă şi 17.93% proteină 

brută. 
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Laptele și produsele 

lactate reprezintă una dintre 

principalele surse de grăsime 

din alimentatia umană, astfel 

incat imbogatirea acesteia in 

acizi grasi polinesaturati n-3 

(PUFA) ar fi una benefica. În ultimii ani, cercetarile 

s-au concentrat asupra efectului acizilor grași 

polinesaturați n-3 din compoziția laptelui.  

Inul, ca sursă de acizi grași n-3, a fost utilizat 

pe scară largă deoarece este bine cunoscut pentru 

conținutul său bogat de acid α-linolenic 

(Scholljegerdes et al, 2014). Cercetatorii (Vlaicu et 

al, 2018) au raportat pentru srotul de in un nivel de 

68,57% acid α-linolenic. 

Adăugarea srotului de in în rațiile vacilor de 

lapte modifică compoziția grăsimilor din lapte prin 

scăderea raportului dintre acizii grași saturați și 

creșterea raportului dintre acizii grași 

mononesaturati și polinesaturați. 

Cercetarile efectuate in cadrul proiectului 

ADER/ 6.1.2. /01.10.2015 au aratat ca o crestere a 

raportului acidului α-linolenic din lapte prin 

înlocuirea srotului de floarea-soarelui cu srot de in și 

înlocuirii unei părți din tărâțele de grâu cu radicele 
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de orz, a avut un efect benefic asupra concentrației 

de acizi grasi din laptele de vaca din rasa Holstein. 

S-a ajuns la concluzia anterior mentionata 

efectuandu-se un experiment care a avut urmatorul 

design experimental, alcatuit din: 

 15 vaci de lapte multipare din rasa Holstein; 

 impartite in 3 loturi experimentale (M, E1 si 

E2);  

 5 vaci / lot; 

Ratiile furajere administrate vacilor in 

decursul perioadei experimentale au fost constituite 

dupa cum urmeaza: 

 ratia martor: reteta pe baza de porumb, srot 

de soia, tărâțe de grâu, premix mineral și srot 

de floarea-soarelui care a fost înlocuit în 

loturile experimentale; 

 ratia E1: 12% din srotul de floarea-soarelui 

din reteta conventionala a fost înlocuită cu 

12% srot de in; 

 ratia E2: 12% din srotul de floarea-soarelui și 

17,35% din tărâțele de grâu din reteta de baza 

au fost înlocuite cu 12% srot de in și 17,35% 

radicele de orz. 

 ratiile au fost izo-energetice și izo-azotate. 

 vacile au avut acces liber la apă și au fost 

hrănite de două ori pe zi. 
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La sfârșitul perioadei experimentale, timp de 

5 zile consecutiv s-au recoltat probe de lapte de la 

mulsoarea de dimineață și de seară pentru analiza 

profilului de acizilor grași din lapte. 

Rezultatele experimentale obtinute au fost 

prelucrate statistic cu programul ANOVA, 

WINDOWS StatView (SAS, versiunea 6.0). 

Analiza chimică primară a subproduselor 

indică faptul că acestea au un conţinut de proteină 

bruta variabil, cuprins între 17.93% (radicele de orz) 

şi 32.99% (şrotul de in). 

Tabelul 1. Compoziția chimică primară a 

subproduselor studiate (valori medii)* 

 

Specificație 
Șrot de in Radicele 

de orz 

Substanța uscată, % 89.25 87.73 

Proteina brută, % 32.99 17.93 

Grăsime brută, % 9.42 14.54 

Celuloza, % 11.99 19.12 

Cenușa, % 4.65 9.3 

Substanțe extractive 

neazotate, % 

30.20 26.84 
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Grăsimea brută, a avut cel mai ridicat nivel în 

radicelele de orz 14.54%, comparativ cu șrotul de in 

care a avut un nivel de 9.42%. 

Pentru a demonstra valoarea proteica a 

subproduselor utilizate, cu precadere cea a srotului 

de in, s-a determinat profilul de aminoacizi, 

exprimat la 100 g substanţă uscată la 65
0
C. 

 

Tabelul 2. Profilul de aminoacizi din subprodusele 

studiate (valori medii, exprimate in g %)* 

Specificație Șrot de in 
Radicele de 

orz 

aminoacizi esentiali 

Lizină 1.22 0.84 

Cistină 0.51 0.21 

Metionină 0.48 0.17 

Treonină 1.58 0.57 

Valină 1.87 0.96 

Fenilalanină 1.55 0.78 
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Rezultatele obţinute (tabelul 2) arată că în 

şrotul de in este un conținut mare de lizină (1.22%), 

cistină (0.51%), metionină (0.48%). Radicelele de 

orz au un conținut de 0.84 % lizină, 0.21% cistina si 

0.17% metionină. 

Izoleucină 1.26 0.63 

Leucină 2.39 1.18 

aminoacizi neesențiali 

Acid aspartic  3.33 2.49 

Acid glutamic 10.53 2.80 

Serină 1.52 0.92 

Glicină 1.99 1.03 

Arginină 3.53 0.88 

Alanină 1.77 1.00 

Tirozină 1.01 0.36 

Total aminoacizi 

determinați 
34.52 13.82 
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În literatura de specialitate, rezultatele 

privind profilul de aminoacizi din subproduse 

variază. Astfel, pentru şrotul şrotul de in, datele din 

literatura de specialitate (FAO, 1965) au demonstrat 

că, aminoacizii variază după cum urmează (mg 

AA/g probă N): treonină 187; arginină 675; tirozină 

131; valină 306; fenilalanină 256; izoleucină 244; 

leucină 343; lizină 237; cistină 169; metionină 106. 

 Conform altor studii 

(http://www.feedipedia.org/node/735)) care au 

determinat aminoacizii din şrotul din seminţe de in, 

concentraţiile pentru aminoacizi (%) au fost: alanină 

4.7; arginină 9.6; ac. Aspartic 9.4; cistină 1.8; ac. 

Glutamic 20.4; glicină 6; izoleucina 4.4; leucină 6; 

lizină 4; metionină 1.9; fenilalanină 4.8; serină 4.8; 

treonina 3.9; tirozină 2.5; valină 5.2%. 
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Capitolul 3 

Noi retete folosite in furajarea vacilor de lapte 

 

S-a fabricat cate o singura sarja de nutret/ lot 

din care s-au colectate probe in vederea analizei 

compoziției chimice primare.  

Au fost utilizate metode standardizate 

(conform Regulamentului CE 152/2009) pentru 

determinarea nutrienților. 

 

Tabelul 3. Compoziția retetelor de concentrat 

Loturi experimentale 

Ingrediente, % M E1 E2 

Porumb 25 25 25 

Tărâţe 13 13 13 

Srot soia 12 12 12 

Srot floarea-soarelui 12 - - 

Srot in - 12 12 

Tărâţe de grau 34.7 34.7 17.35 

Radicele orz - - 17.35 

Calciu 1.1 1.1 1.1 

Sare 1.3 1.3 1.3 

Premix pentru vaci 1 1 1 
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Deoarece pentru toate ratiile a existat o 

singura sarja de furaj, nu a fost posibila testarea 

statistica privind diferențele între compoziția 

chimică a ratiilor. Totuși, a fost clar că toate ratiile 

aplicate (tabelul 2) au fost echilibrate dpdv izo-

energetic și izo-azotate. 

 

Tabelul 4. Compozitia chimica primara a 

nutreturilor combinate 

 

Specificatie M E1 E2 

SU,% 88.03 88.07 88.33 

SO,% 83.17 83.50 83.66 

PB,% 20.08 20.10 20.20 

GB,% 2.20 2.31 2.23 

Cel,% 7.37 7.31 7.45 

Cen,% 4.92 4.74 4.74 
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Capitolul 4 

Efectele folosirii noilor retete furajere 

 

Compoziția chimică a laptelui colectat dimineața și 

seara 

Rezultatele probelor de lapte analizate, 

colectate la finalul studiului, nu au înregistrat 

diferențe semnificative între loturi.  

Concentrația de SU%, PB%, EE%, CEN% și 

SEN %, parametri ai laptelui de la ambele mulsori, 

au fost aproape similare ca valori. 

 

Figura 1. Compozitia chimica primara a laptelui 

recoltat la mulsoarea de dimineata 
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Figura 2. Compozitia chimica primara a laptelui 

recoltat la mulsoarea de seara 

 

Unele studii (Doreau and Ferlay, 2015; 

Oeffne et al, 2013; Rabiee et al, 2012) au arătat că 

SU și PB (%) sunt legate de randamentul/ productia 

laptelui. 

Compozitia chimica a acizilor grași 

polinesaturați n-3 a probelor de lapte recoltate 

dimineata a fost semnificativ mai mare (P≤0,05) în 

lotul E1 (0,53% din totalul FAME) și lotul E2 

(0,49% din totalul FAME) comparativ cu lotul M 

(0,24% din total FAME. 
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Tabelul 5. Compoziția chimică a laptelui 

(% din total FAME) 

 

Acizi grasi 
M E1 E2 

Probe recoltate dimineata 

S
F

A
 

C 14:0 12.81±1.4 13.47±0.5 13.87±0.9 

C 15:0 0.53±0.10 0.57±0.04 0.58±0.13 

C 16:0 36.07±2.8 33.94±3.8 36.46±3.2 

C17:0 0.45±0.07 0.48±0.04 0.47±0.12 

C 18:0 9.19±1.94 8.25±1.01 8.00±1.15 

M
U

F
A

 

C 14:1 1.34±0.32 1.46±0.16 1.49±0.26 

C 15:1 1.26±0.24 1.39±0.11 1.46±0.29 

C 16:1 2.47±0.43 2.53±0.30 2.16±0.25 

C 17:1 0.58±0.11 0.62±0.04 0.58±0.08 

C18:1n9c 20.10±3.2 20.80±2.2 18.57±1.7 

n
6

-P
U

F
A

 C 18:3n6 0.07±0.04 0.08±0.03
c

 0.03±0.02
b

 

C20(2n6) 0.10±0.02 0.08±0.01 0.09±0.02 

C20(3n6) 0.09±0.04 0.12±0.02
c

 0.07±0.01
b

 

C20(4n6) 0.14±0.04 0.13±0.02 0.10±0.02 

n
3
-

P
U

F
A

 

C 18:3n3 0.24±0.09
bc

 0.53±0.07
a

 0.49±0.14
a

 

C20(3n3) 0.08±0.02 0.10±0.00 0.08±0.02 
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În cazul laptelui recoltat seara, lotul E2 a 

evidentiat concentratii putin mai ridicate de n-3 

PUFA (0,54% din totalul FAME), comparativ cu 

lotul E1 (0,53% din totalul FAME). 

Tabelul 6. Compoziția chimică a laptelui 

(% din total FAME) 

Acizi grasi 
M E1 E2 

Probe recoltate seara 

S
F

A
 

C 14:0 13.35±1.23 14.13±0.7 14.01±0.9 

C 15:0 0.52±0.09 0.59±0.05 0.58±0.13 

C 16:0 36.50±2.9 34.53±4.1 36.56±3.3 

C17:0 0.48±0.05 0.46±0.03 0.51±0.10 

C 18:0 8.71±1.70 8.21±1.14 7.42±1.34 

M
U

F
A

 

C 14:1 1.40±0.22 1.53±0.22 1.51±0.32 

C 15:1 1.30±0.27 1.42±0.13 1.46±0.36 

C 16:1 2.38±0.44 2.26±0.18 2.33±0.21 

C 17:1 0.56±0.08 0.67±0.10 0.60±0.10 

C18:1n9c 19.24±2.1 19.55±1.9 17.74±1.5 

n
6
-P

U
F

A
 C 18:3n6 0.06±0.03

c

 0.09±0.01 0.10±0.01
a

 

C20(2n6) 0.09±0.02 0.07±0.01 0.08±0.02 

C20(3n6) 0.06±0.02 0.10±0.03 0.09±0.03 

C20(4n6) 0.14±0.04 0.13±0.02 0.12±0.02 

n
3
-

P
U

F
A

 

C 18:3n3 0.23±0.09
bc

 0.53±0.05
a

 0.54±0.09
a

 

C20(3n3) 0.08±0.02 0.08±0.02 0.09±0.02 
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Ambele loturi (E1 si E2) au avut niveluri 

semnificativ mai mari decât cele din lotul M (0,23% 

din totalul FAME). 

De asemenea, acizii grași esențiali pentru 

sănătatea umană s-au regasit in concentratii mai 

mari în loturile experimentale, comparativ cu grupul 

C. 

Compoziția acizilor grași din laptele recoltat 

dimineata 

Comparativ cu lotul martor, concentratia de 

Ω3 din ambele loturi experimentale a crescut 

semnificativ, fiind aproape dubla in lotul E2.  

 

Figura 3. Conţinutul de acizi grasi Ω3-PUFA 

din laptele recoltat dimineata 

Cu toate ca raportul Ω6/Ω3 rezultat nu este 

unul ideal, comparativ cu lotul martor valoarea 
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obtinuta in loturile E1 si E2 a fost redusa la jumatate 

ceea ce semnifica o imbunatatire considerabila a 

raportului acizilor grasi.  

 

Figura 4. Raportul acizilor grași Ω6/Ω3 din 

laptele recoltat dimineata 

Rezultatele acestui studiu privind compoziția 

acizilor grași din laptele vacilor hrănite cu srot de in 

sunt in concordanta cu rezultatele altor autori. 

Creșterea nivelului de PUFA și MUFA este similară 

cu rezultatele altor autori care au hrănit vaci de lapte 

cu srot de in (Marenjak et al, 2009). 

Compoziția acizilor grași din laptele recoltat seara 

Asemenea probelor recoltate dimineata, si 

pentru cele recoltate seara s-a inregistrat o crestere 

privind conţinutul de Ω3-PUFA in loturile 
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experimentale comparative cu lotul C. Cea mai mare 

crestere inregistrata a fost observata in lotul E2. 

 

Figura 5. Conţinutul de acizi grasi Ω3-PUFA 

din laptele recoltat seara 

In ceea ce priveste raportul Ω6/Ω3, valorile 

obtinute in ambele loturi experimtale au fost mai 

mici fata de cea din lotul C. 

Figura 6. Raportul acizilor grași Ω6/Ω3 din laptele 

recoltat seara 
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Capitolul 5 

Recomandari 

 

Furajarea vacilor de lapte cu srot de in a 

acționat pozitiv asupra compoziției de acizi grași din 

lapte prin creșterea raportului dintre acizii grași 

polinesaturati și omega 3. 

 În acest studiu s-a inregistrat o creștere a 

concentratiei de acid α-linolenic în laptele ambelor 

grupuri experimentale, comparativ cu lotul C. 

Concentraţia de acid α linolenic în probele de laptele 

recoltate dimineaţa, la finalul experimentului de la 

lotul E1 a fost de 0,53 g/100g total acizi graşi, 

semnificativ (P≤0.05) mai mare decât la lotul M 

(0,24 g/100g total acizi graşi). De asemenea şi 

concentrația de acid α linolenic la lotul E2 a fost de 

0,49 g/100 g total acizi graşi, semnficativ (P≤0.05) 

mai mare faţă de M. Aceleaşi diferenţe 

semnificative (P≤0.05) se menţin şi în cazul analizei 

probelor de lapte recoltate seara. 

Includerea srotului de in, într-o gamă practică 

de hrănire a vacilor de lapte Holstein, a condus la 

îmbunătățirea profilul de acizi grași din lapte, 
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respective cu acizi grași potențiali sănătoși pentru 

sănătatea umană. 

Totodata, nutrețurile testate in hrana vacilor 

de lapte, care au inclus srot de in si de radicele de 

orz, nu au prezentat nici un factor de risc pentru 

animale și mediu. 
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