brosura_IBNA_tp - Copy.pdf 1 7/8/2015 1:49:04 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TEHNOLOGIE
NUTRITIONALĂ
BAZATĂ PE
UTILIZAREA
TESCOVINEI USCATE
ÎN HRANA PORCILOR
ÎN FAZA DE
ÎNGRĂȘARE-FINISARE
Mihaela HĂBEANU, Nicoleta LEFTER,
Mariana ROPOTĂ, Rodica CRISTE DIANA,
Veronica Sanda CHEDEA, Ionelia ȚĂRANU

brosura_IBNA_tp - Copy.pdf 2 7/8/2015 1:49:05 PM

În urma prelucrării materiilor prime vegetale pentru obținerea
de produse destinate alimentaţiei animale și umane sau obținerea
de biogaz rezultă cantităţi însemnate de produse secundare
cunoscute sub denumirea de reziduuri industriale, subproduse
sau deşeuri.
Până nu demult aceste reziduuri industriale au fost în mică
măsură prelucrate şi valoriﬁcate ca noi surse de materii prime
pentru hrana omului sau animalelor. Extraordinara dezvoltare a
biotehnologiilor a condus in ultima decadă la o exploatare și
investigare (chimică și biologică) fără precedent a acestor reziduuri
și a condus la obținerea de noi produse naturale bogate in compuși bioactivi, care pot ﬁ folosite ca surse alternative de hrană
pentru om si animale.
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Pentru multe dintre ele sunt necesare studii suplimentare
pentru înțelegerea mecanismelor lor de acțiune și optimizarea
ratei de includere în formulele de hrană pentru animalele de
fermă.
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La aceste aspecte se adaugă lipsa unui transfer de informaţii
științiﬁce rezultate din cercetare referitoare la folosirea
reziduurilor și subproduselor de către potențiali utilizatori,
respectiv fabricile de nutreţuri combinate, fermieri mici, mijlocii
şi/sau mari.
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Reziduul (pasta) rezultată după procesarea vinului denumită
popular tescovină (pulpă, chiorchini și pielițe de struguri), deși
cunoscută din punct de vedere științiﬁc nu prezintă încă un
interes particular pentru practica zootehnică. Acest reziduu
merită o atenție deosebită ținând cont de faptul că producția
mondiala de strugurii este una dintre cele mai mari ale sectorului
horticol (mai mult de 68 de milioane tone pe an), iar Romania
produce 740.118 tone de struguri pe an și 125.450 de tone de vin,
tescovina care rezultă reprezentând aproximativ 20%.
Studiile chimice au pus în evidență prezența în tescovină a unui
conținut mare de antioxidanți polifenolici (taninuri, antociani,
ﬂavonoide, acizi fenolici).
Reziduurile vegetale cu conținut mare de polifenoli nu pot ﬁ
folosite ca fertilizatori din cauza proprietăților anti-germinative. Ele
pot deveni un pericol pentru mediu. De aceea, prelucrarea
tescovinei in scopul utilizării ei în industria farmaceutică sau ca
ingredient in hrana animalelor de fermă este mult mai
promițătoare.
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PROCEDEUL DE
OBŢINERE AL
TESCOVINEI USCATE
Tescovina conţinând pulpă, coaja, și
seminţe de struguri plus ciorchini în
cantităţi variabile este uscată la 90°C, cu
un uscător cu bandă contra curent de
aer cald.

Tabel 1. Compoziţia chimică brută a
tescovinei uscate

Tescovină uscată
Constituenți

Concentrație
(g/100g)

SU

87,63

M

PB

10,32

Y

După o prealabilă măcinare pe site de
8 mm poate ﬁ încorporată în structura
nutreţului combinat în diferite procente.
C

GB

5,14

CM

SEN

41,85

MY

Cel B

25,01

Cen B

5,30

NDF

58,01

ADF

52,26
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TESCOVINĂ COMPOZIŢIA
CHIMICĂ BRUTĂ
Analiza chimică a tescovinei uscate a
pus in evidență un conținut relativ mic
de proteină și grăsime brută (Tabel 1),
dar un conținut mare în celuloză (25,
01%), ceea ce limitează procentul de
utlizare în rețetele de nutreț combinat
destinat porcilor la îngrășat.
Dar, valoarea nutritivă a acestui
subprodus-reziduu constă în
calitatea grăsimii, în special a
acizilor grași pe care îi conține și de
asemenea în conținutul în polifenoli.

Unde, SU = substanţa uscată reală; PB =
proteină brută; GB = grăsime brută; SEN =
substanţe extractive neazotate; CelB =
celuloză brută; CenB=cenuşă brută; NDF =
ﬁbre detergent neutre; ADF = acid detergent
ﬁbre.
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COMPOZIŢIA ÎN
ACIZI GRAŞI
Ce sunt acizii graşi?
De ce sunt atât de importanţi?
Acizii grași, sunt componente cheie ai lipidelor
(grăsimilor) care pot ﬁ saturați sau nesaturați (Figura
1). Cu cât concentrația de acizi grași polinesaturați de
tipul omega-3 (n-3) şi omega-6 (n-6) este mai mare cu
atât valoarea nutritivă a lipidelor care îi conțin este
mai mare.
Din familia n-6 reprezentativ este acidul linoleic,
iar din familia n-3 acidul alpha-linolenic. Acești doi
acizi sunt denumiți acizi esențiali datorită rolului lor
endogen foarte important. Ei nu pot ﬁ sintetizați în
celulele organismului animal din alte componente.
Prin urmare aportul este exogen ceea ce impune
prezența lor în hrană.
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Recomandări actuale pentru alimentația umană:
-creşterea consumului de acizi graşi omega-3 (n-3)
-diminuarea acizilor graşi din familia omega-6 (n-6)
-tendinţe de reducere a raportului n-6/ n-3 la valori sub 5.

MY

CY

CMY

K

ACIZI GRAŞI
SATURAŢI

NESATURAŢI

MONONESATURAŢI
POLINESATURAŢI

OMEGA

n-3 (ALPHA-LINOLENIC)
n-6 (LINOLEIC)

Figura 1. Clasiﬁcare acizi grasi
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TESCOVINA-COMPOZIŢIA
ÎN ACIZI GRAŞI
Conținutul tescovinei uscate în total acizi
grași saturați este de ~19,71%. Dintre aceştia
predominanți sunt acidul palmitic (14,36%) şi
stearic (3,89%). Tescovina are un conţinut
ridicat în acizi graşi nesaturaţi (79,92%), iar
dintre aceştia o pondere importantă o au
acizii graşi polinesaturaţi (61,98%).
În concentrațiile cele mai mari se gasesc
acidul linoleic, n-6 (58,99%) dominant faţă de
ceilalţi acizi graşi polinesaturaţi și acidul
mononesaturat oleic, n-9 (16,86%). De
asemenea, 2,19% este reprezentat de acidul
alpha-linolenic, n-3 (Tabel 2).
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Având în vedere nivelul ridicat de acizi graşi
polinesaturaţi care se regăsesc în tescovina
uscată (61,98%) concomitent cu concentraţiile reduse de acizi graşi saturaţi (19,71%),
considerăm că acest subprodus poate ﬁ o
sursă promiţătoare de acizi graşi
polinesaturaţi pentru hrana suinelor în faza
de ﬁnisare.

Tabel 2. Compoziţia în acizi graşi a
tescovinei uscate
Acizi graşi
Carpic (10:0)
Lauric (12:0)
Miristic (14:0)
Pentadecanoic (15:0)
Palmitic (16:0)
Heptadecanoic (17:0)
Stearic (18:0)
Arachidic (20:0)
Behenic (22:0)
Pentadecenoic (15:1)
Palmitoleic (16:1)
Oleic (18:1 n-9)
Eicosenoic (20:1)
Erucic (22:1 n-9)
Linoleic (18:2 n-6)
Eicosadienoic (20:2 n-6)
Eicosatrienoic (20:3 n-6)
Docosatetraenoic (22:4 n-6)
Arachidonic (20:4 n-6)
Linolenic (18:3 n-3)
Alţi acizi graşi

g/100 g
grăsime
brută
0,26
0,07
0,39
0,18
14,36
0,11
3,89
0,39
0,06
0,12
0,53
16,86
0,30
0,13
58,99
0,03
0,37
0,26
0,14
2,19
0,38
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COMPOZIŢIA ÎN
POLIFENOLI
Ce sunt compuşii polifenolici?
De ce sunt atât de importanţi?
Polifenolii sunt compuși organici
aromatici produși in mod natural de
plante.
Acești compuși se găsesc cu precădere
în fructe și legume și în mod deosebit în
struguri.

TESCOVINA-COMPOZIŢIA
ÎN POLIFENOLI
Tescovina uscată are un conținut în
polifenoli totali de 5171,14 mg GAE (echivalenti
de acid galic) /g extract (Tabel 3). Din struguri,
la procesarea vinului, cea mai mare concentrație de polifenoli rămâne în tescovină (aprox.
70%) și doar 30% trece in vin.
Tabel 3. Compoziţia în polifenoli a
tescovinei uscate
Total polifenoli
tescovină

(mg GAE/g
extract tescovină)
5171,14

Figura 2

273,4 nm
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Cuantiﬁcarea acestor compuşi este
destul de laborioasă întrucat există
foarte multe clase de astfel de
substanţe biologic active (peste 300).
Polifenolii reprezintă de fapt
antioxidanţi de origine exogenă, care
ajută organismul uman/animal să
lupte împotriva agresiunii factorilor
interni/externi, generatori ai stressului
oxidativ și inﬂamației. Tescovina este
bogată în resveratrol, cel mai puternic
antioxidant care are capacitatea de a
preveni “atacul” radicalilor liberi și de a
regenera țesuturile. 90% din
resveratrol rămâne în tescovină și
doar 10% trece în vinul roșu. La fel se
întâmplă cu ceilalți compuși bioactivi
(vitamine, minerale etc) beneﬁcui
pentru sănătatea animală și umană.
Cu alte cuvinte aceşti compuşi
vegetali naturali, protejează
organismul împotriva apariţiei unor
afecţiu ni.

Figura 2. Prezența compușilor
polifenolici în tescovina uscată

Spectrograma din Figura 2 ilustrează
prezenţa unei anumite clase de
compuşi polifenolici care absorb la
lungimea de undă de 273,4 nm
prezenți în tescovina uscată.
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SOLUŢIE NUTRIŢIONALĂ DE
UTILIZARE A TESCOVINEI
USCATE ÎN HRANA PORCILOR ÎN
FINISARE
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În nutrețul combinat produs în IBNA pentru porci in ﬁnisare procentul de încorporare a fost
de 5%. In tabelele 4 și 5 este prezentată o rețetă de nutreț combinat incluzând 5% tescovină
uscată împreună cu indicii de caracterizare nutritivă.
Tabel 4. Rețetă de nutreţ combinat cu
tescovină pentru porci în faza de ﬁnisare

Ingrediente
Porumb
Făină de orez
Şrot floarea soarelui
Şrot soia
Ulei de floarea soarelui
Fosfat monocalcic
Carbonat de calciu
Sare
Metionină
Lizină
Premix colină
Premix vitamino-mineral P3+4
Tescovină uscată
TOTAL

%
52,83
15,00
10,00
10,00
3,00
0,46
1,90
0,40
0,04
0,27
0,10
1,00
5,00
100,00

Tabel 5. Nutreț combinat cu tescovină
-indicatori nutritiviSubstanţă uscată (%)

85,73

Proteină brută (%)

15,05

Proteină brută digestibilă (%)

11,94

Grăsime brută (%)

4,43

Celuloză brută (%)

6,36

Energie metabolizabilă:
-Kcal/kg

3065

-MJ/kg

12,82

Lizină (%)

0,88

Lizină digestibilă (%)

0,73

Metionină + Cistină (%)

0,59

Calciu (%)

0,90

Fosfor total (%)

0,60
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PERFORMANŢE
ZOOTEHNICE

Figura 3. Performanțe de greutate porci TOPIGS

Includerea a 5% tescovină uscată
în hrana porcilor la îngrăşat timp de
28 de zile permite:

+ 5%
Nutreţ combinat cu
tescovină uscată

obţinerea unor performanţe
zootehnice ridicate respectiv
un spor mediu zilnic de 810
g/porc/zi cu un consum mediu
zilnic de nutreţ combinat de
3,42 kg/porc/zi similar cu
performanțele obținute prin
utilizarea unui nutreț
combinat convențional/clasic.
(Figura3).

Greutatea la 28 de zile de 99,33 kg (Figura 3) poate ﬁ
atinsă cu un consum speciﬁc de 3,69 kg nutreţ
combinat/ kg spor, respectiv conversia hranei 0,27 kg
spor/kg nutreţ combinat.
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TESCOVINA IMBUNATATESTE STATUSUL
ANTIOXIDANT SANGUIN PRIN CREȘTEREA
CONCENTRAȚIEI DE
POLIFENOLI ÎN PLASMĂ
Tescovina uscată prin conţinutul în polifenoli, poate ﬁ considerată o sursă naturală de antioxidanţi pentru porci.
În plasma sanguină a porcilor care au fost hraniti cu NC cu
tescovina analiza spetrofotometrică a pus in evidență prezenţa
unui tip de compuşi fenolici similar cu cel din tescovina uscată
atât în condiţii normale de exploatare, cât şi în condiţii de stres
(transport abator) (Figura 4).

Figura 4. Spectograma-compuși polifenolilor în tescovină și plasma
sanguină* a porcilor hrăniţi cu tescovină uscată
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*Sângele a fost recoltat înainte de transportul animalelor la abator
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MODIFICĂRI METABOLICE
PLASMATICE

Parametrii biochimici

Adaosul tescovinei uscate in nutrețul
combinat nu inﬂuențează starea generală
de sănătate a porcilor; parametrii biochimici plasmatici (proﬁl energetic, proteic, mineral şi enzimatic), rămân în limitele normale
pentru aceasta specie. O tendință de
scădere a concentrației de glucoză a fost
observată, la animalele care au primit
tescovină 78,48 versus 82,00 mg/dl. Studii
stiintiﬁce au demonstrat ca extractele de
struguri si seminte de struguri conferă
protectie împotriva diabetului îmbunătățind
asimilarea insulinei. (Tabelul 6)

TESCOVINA ÎMBOGĂȚEȘTE
STATUSUL ANTIOXIDANT
LA NIVELUL FICATULUI
Y

CM

MY

CY

CMY

K

Valori de
referință

Glucoză (mg/dl)

82,00

78,48

66-116

Colesterol (mg/dl)

94,24

92,55

81-134

Trigliceride (mg/dl)
Proteină totală (g/dl)
Albumină (g/dl)
Bilirubină totală (mg/dl)
Creatinină (mg/dl)
Uree (mg/dl)
Fosfor (mg/dl)
Calciu (mg/dl)
Magneziu (mg/dl)
Fosfatază alcalină (u/l)
Gamaglutamil-transpeptidaza
(u/l)

39,73
7,68
4,28
0,21
1,42
24,80
9,12
11,69
2,78
107,98

34,95
7,45
4,19
0,24
1,33
20,20
8,59
11,44
2,09
106,38

33-50
5,8-8,3
2,3-4,3
0,0-0,5
0,8-2,3
8,2-25
5,5-9,3
9,3-11,5
2,3-3,5
41-176

31,60

32,20

31-52

Tabel 6.

Figura 5. Efectul polifenolilor din tescovină asupra
markerilor enzimatici antionxidanți in ﬁcat
12

Perturbarea echilibrului celular oxidantantioxidant (redox) poate cauza efecte
toxice asupra organismului prin producerea
de peroxizi si radicali liberi. Tescovina
uscată prin conţinutul mare de polifenoli,
împiedică formarea de radicali liberi la
nivelul ﬁcatului prin stimularea la nivel
genetic a unor markeri enzimatici cu
proprietăți antioxidante (superoxid
dismutaza, catalaza, glutationperoxidaza),
(Figura 5).

10

10.33

iNos=nitricoxid sintaza inductibilă
GPx=glutation peroxidaza
CAT=catalaza
SOD= superoxid dismutaza

8

5.19

6
3.34

4
2
0

1.00
iNOS

1.00
GPx
Control

TESCOVINA ARE EFECT
ANTI-INFLAMATOR LA
NIVELUL FICATULUI
Inﬂamația este un răspuns biologic
complex la factori nocivi din exteriorul
sau interiorul organismului. În condiții
ﬁziologice normale inﬂamația este
bine controlată de către organism, însă
un răspuns inﬂamator exagerat poate
ﬁ dăunător.
Polifenolii sunt recunoscuți pentru
proprietățile lor anti-inﬂamatoare.
Tescovina uscată prin conţinutul
mare de polifenoli reduce
concentrația unor importanți markeri
ai inﬂamației (Figura 6).

Tescovina

*Valorile de referinţă: după The Merk Veterinary Manual Reference Guide,
2014.
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Control

2.76
1.00

1.00

CAT

SOD

Tescovina

Figura 6. Efectul polifenolilor din tescovină asupra
markerilor ai inﬂamației in ﬁcat
IL-1β = interleukina-1beta
IL-8 = interleukina-8
TNF-α = factor necroza tumorala alfa
IFN-β = interferon gama
IL-10 = interleukina-10

200
160
120
80
40
0

IL1-b

IL8
control

TNF-a
Tescovina

IFN

IL-10
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CALITATE CARNE
În timpul perioadei de maturare a cărnii,
pH-ul (aciditatea sau alcalinitatea) şi
temperatura acționează asupra vitezei de
dezvoltare sau distrugere a microorganismelor, a reacţiilor chimice şi enzimatice
condiţionând astfel gradul de prospeţime
şi durata de păstrare a cărnii.
Tescovina uscată administrată în hrana
porcilor la îngrăşat:
nu inﬂuenţează negativ valorile pH-ului
şi ale temperaturii cărnii, înregistrate la 45
de minute, 24 de ore şi 48 de ore de la
sacriﬁcare animalelor.
la 48 de ore de la sacriﬁcarea animalelor
pH-ul cărnii se reduce la valoarea de 3,75
ceea ce permite o bună conservabilitate a
acesteia (Figura 7).

Figura 7. Efectul polifenolilor din tescovină asupra
pH-lui și temperaturii cărnii de porc
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VALOAREA
NUTRITIVĂ A CĂRNII
Adaosul a 5% tescovină uscată în
hrana porcilor la îngrăşat timp de 28 de
zile nu schimbă compoziția chimică de
bază a cărnii de porc (muşchiul Longissimus
dorsi) principalele clase de substanţe
nutritive regăsindu-se în limitele normale
pentru aceasta specie (Tabel 7).
Tabel 7.
Compoziţia chimică brută a muşchiului
Longissimus dorsi (g 1 00 g probă)

Substanţă uscată
Proteină brută
Grăsime brută
Substanţe extractive neazotate
Cenuşă brută
Carbohidraţi

COMPOZIŢIA ÎN ACIZI
GRAŞI A MUŞCHIULUI
LONGISSIMUS DORSI
Diferența:
Adaosul a 5% tescovină uscată în hrana
porcilor la îngrăşat timp de 28 de zile a
conduce la creşterea concentrației acizilor
graşi nesaturaţi în muşchiul Longissimus
dorsi.
Principalele clase de acizi graşi** regăsiţi în
muşchiului Longissimus dorsi.

25,26
20,66
2,73
0,65
1,22
0,65
* acizii graşi sunt experimaţi în
g/100 g esteri metilici
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În muşchiul Longissimus dorsi, dintre acizii graşi
nesaturaţi au fost evidenţiaţi acizii graşi polinesaturaţi omega-6 şi omega-3 (Figura 8).
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Figura 8. Concentrația in total acizi grași polinesaturați
omega 3 si omega -6 în carnea de porc
Total acizi graşi
omega-6 (n-6)

MY

CY

Martor

20

Tescovina

CMY
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15
10

Total acizi graşi
omega-3 (n-3)

5
0
-5

13.71

12.07

0.9

0.72
0

0.5

1

1.5

Suma n-6

2

2.5

Suma n-3

* acizii graşi sunt experimaţi în g/100 g esteri metilici

Figura 9. Concentrația de acizi grași polinesaturați în
carnea de porc
14.59

15.00
10.00
5.00
0.00

12.34

12.80
10.52

0.46
0.37

Tescovina
Martor

* acizii graşi sunt experimaţi în
g/100 g esteri metilici

În cele două familii de acizi
graşi polinesaturaţi n-6 şi n-3 se
remarcă prezenţa acidului
linoleic şi α-linolenic (Figura 9).
Cei doi acizi graşi sunt binecunoscuţi pentru efectele lor
beneﬁce asupra organismului
uman. Astfel, la nivelul vaselor de
sange acizii grasi omega-6 scad
sinteza de molecule proinﬂamatoare, mediatori ai
aterosclerozei; acizii omega-3
reduc nivelul de colesterol și
trigliceride, inﬂamația, previn
artimiile, contribuind la scăderea
riscului apariției bolilor cardiovasculare.
Carnea de porc poate deveni
astfel un excelent aliment
funcțional.

brosura_IBNA_tp - Copy.pdf 15 7/8/2015 1:49:11 PM

Avantajele utilizării tescovinei:
îmbunătățirea calitații cărnii
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Tescovina uscată prin conţinutul în ulei
rezidual de ~5,08% în care predomină acizi
graşi polinesaturaţi (~70%), dar şi prin antioxidanţii naturali de tipul polifenolilor, se dovedeşte a ﬁ un subprodus cu valoare nutritivă
ridicată, care poate ﬁ încorporat în structura
reţetei de nutreţ combinat destinată porcilor în
faza de îngrăşare-ﬁnisare.

Utilizarea tescovinei uscate conduce la
îmbunătăţirea indicilor calitativi ai carcasei şi
la obţinerea unor carcase cu un procent de
carne în carcasă de peste 55%, care se
încadrează în clasele de calitate E după
sistemul EUROP .

Includerea a 5% tescovină uscată în hrana
porcilor la îngrăşat nu inﬂuențează semniﬁcativ
performațele de creștere (spor în greutate și
consum de hrană), dar permite exprimarea
potenţialului genetic al animalelor și obținerea
unui spor mediu zilnic (810 g/porc/zi) și a unui
consum mediu zilnic de nutreţ combinat (3,42
kg/porc/zi) similare cu cele obținute prin utilizarea unui nutreț combinat convențional/clasic.

Compoziția în acizi graşi polinesaturaţi de
peste 70% a tescovinei se reﬂectă pozitiv în
calitatea cărnii. Conținutul în acizi graşi
polinesaturaţi din muşchiul Longissimus dorsi
este de 1,14 ori mai mare decât cel obținut
prin utilizarea unor variante clasice de nutreţ
combinat.

Includerea tescovinei uscate în pondere de 5% în hrana porcilor in ﬁnisare a condus la cresterea
cu 17% în muşchi a acidului linoleic, din familia acizilor polinesaturati omega-6.
Includerea a 5% tescovina uscata în hrana porcinelor a determinat de asemenea în muşchiul
proaspăt o creştere a acizilor polinesaturati eicosatrienoic (+61%), si linolenic (+35%) din familia
omega-3, grupă de acizi graşi deosebit de importanţi prin prisma efectelor pozitive pe care le
determină asupra sănătăţii animale şi umane. Aceasta crestere a condus la o scadere cu 14% a
raportului între acizii graşi omega-6 şi omega-3.
Includerea tescovinei uscate în structura reţetelor de nutreţ combinat pentru porci in ﬁnisare a
determinat o reducere cu 1% a conţinutului în acizi graşi saturaţi din muşchiul Longissimus dorsi.

RECOMANDĂRI
Se recomandă includerea a 5% tescovină uscată în
hrana porcilor în ﬁnisare datorită efectelor pozitive
mai ales asupra calităţii cărnii, prin creșterea concentraței de acizi grași polinesaturați omega-3/-6 în
mușchi. Carnea de porc poate deveni astfel un
excelent aliment funcțional.
Se recomandă includerea a 5% tescovină uscată în
hrana porcilor în ﬁnisare și ca sursă importantă de
antioxidanţii naturali (conținut mare de polifenoli) care
contribuie la creșterea rezistenței animalelor la stres.
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