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Turtele și șrotul de camelină, surse alternative 
mai puțin costisitoare de compuși bioactivi (acizi 
grași omega-3/ omega-6, polifenoli, vitamina E 
etc); utilizate în hrana porcilor la îngrășat 
îmbunătățesc sănătătea animalelor și calitatea 
cărnii de porc: 
Carne de porc ”sănătoasă” îmbogățită în compuși 
bioactivi!
Alimente funcționale versus suplimente!
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Camelina sativa sau inul sălbatic este o plantă oleaginoasă 
cu potențial  nutritiv de excepție: proteină (35-40%) și 
grăsime (29 până la 41% în funcție de varietate) care poate fi 
o sursă alternativă importantă pentru hrana animalelor de 
fermă.  Compoziția în grăsimi asemănătoare inului se 
evidențiază prin conținutul excepțional de acid omega-3 
α-linolenic (38-40%) și alți acizi grași polinesaturați n-3/ n-6/ 
n-9. Camelina este de asemenea o importantă sursă  de 
aminoacizi esențiali, polifenoli și vitamină E (110mg/100g), 
cel mai important antioxidant natural care contribuie la 
creșterea stabilității uleiului și a rezistenței la oxidare.
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TURTE DE 
CAMELINĂ - 
COMPOZIŢIA 
CHIMICĂ 
BRUTĂ
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Cultivarea camelinei a devenit atractivă în ultima decadă ca sursă 
puțin costisitoare de biocombustibil, uleiul fiind utilizat pentru 
obținerea de kerosen. Costurile de producţie pentru uleiul de 
camelină ca și pentru cultivarea plantei sunt reduse în comparație cu 
alte surse de plante oleaginoase, cheltuielile pentru un hectar 
(aproximativ 1000 lei) fiind de câteva ori mai mici decât în cazul 
grâului sau rapiței. Cultura necesită mici cantități de apă și fertilizare 
redusă. De asemenea un avantaj este producția de până la 2 tone / 
ha.

Turtele sau șrotul de camelină care rămân după extracția uleiului  
păstrează un nivel ridicat de proteină, aminoacizi esențiali și acizi 
grași.

Studiile chimice au pus în evidență prezența unui conținut mare de 
acizi grași polinesaturați  omega-3/omega-6/omega-9 și alți antioxi-
danți (vitamina E, polifenoli, etc). 
De aceea, utilizarea ca ingredient in hrana animalelor de fermă este 
foarte promițătoare.

Analiza chimică a turtelor de camelină 
a pus in evidență un conținut mare de 
proteină și grăsime brută (Tabelul 1). 

Tabel 1. Compoziţia chimică brută 
a turtelor de camelină

Unde, SU = substanţa uscată reală; PB = proteină 
brută; PD = proteină digestibilă; GB = grăsime brută; 
SEN = substanţe extractive neazotate; Cel. B = 
celuloză brută; Cen. B=cenuşă brută

valoarea nutritivă specială a acestui subprodus- 
reziduu constă în calitatea grăsimii, în special a 
acizilor grași nesaturați pe care îi conține precum 
și a altor compuși bioactivi (vitamina E, polifenoli 
etc).

Constituenți Concentrație 
(g/100g)

SU 90,30

PB 28,16

PD 21,68

GB 22,37

SEN 26,06

Cel B 7,99

Cen B 5,72

Energie 
metabolizabilă 

(Kcal/kg)
3617

Turte de camelină
Concentrație 

(g/100g)
Polifenoli 1,94
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CAMELINA-
COMPOZIŢIA ÎN ACIZI GRAŞI

Acid linoleic 
(omega-6)

Acid α-linolenic 
(omega-3)

Acid oleic 
(omega-9)6



Conţinutul turtelor de camelină în 
total acizi graşi saturaţi este de 
10,31%. Dintre aceştia 
predominanţi sunt acizii graşi 
palmitic (7,09%) şi stearic 
(2,04%). Calitatea grăsimii este 
dată de conţinutul ridicat în acizi 
graşi nesaturaţi (88,16%).
In concetrațiile cele mai mari se 
gasesc acizii omega -3 (33,36%) 
dintre care acidul α-linolenic, 
31,50% este dominant faţă de 
ceilalţi acizi graşi polinesaturaţi, 
omega-6 (28,02%) dintre care 
important este acidul linoleic 
(24,96%), omega-9 (27,43%) 
dintre care acidul oleic se află în 
cea mai mare concentrație 
(15,57%), urmat de acidul 
eicosenoic (9,91%)(Tabel 2).

Tabel 2. Compoziția în acizi grași a turtelor de  
camelină comparativ cu cea a unui șrot 

uzual- floarea soarelui (g/100g esteri metilici)

Items
Floarea 
soarelui

Turte 
camelină

Acid Miristic (C14:0) 0.13 0.10
Acid Palmitic  (C16:0) 9.52 7.09
Acid Stearic  (C18:0) 3.34 2.04
Acid Arahidic (C20:0) 0.05 1.08
Acid Palmitoleic (C16:1n-7) 0.19 0.19
Acid Oleic cis (C18:1n-9) 27.03 15.57
Acid Eicosanoic (C20:1n-9) 0.00 9.91
Acid Erucic (C22:1n-9) 0.00 1.95
Acid Linoleic  (C18:2n-6) 58.34 24.96
Acid Linoleic  conjugat 0.35 0.00
Acid Eicosadienoic (C20:2n-6) 0.00 1.73
Acid Arachidonic  (C20:4n-6) 0.00 1.00
Acid α -Linolenic (C18:3n-3) 0.16 31.50
Acid Octadecatetraenoic (C18:4n-3) 0.00 1.02
Acid Eicosapentaenoic (C20:5n-3) 0.00 0.23
Acid Docosapentaenoic (C22:5n-3) 0.00 0.10
Alți acizi grași 0.89 0.69
Total
Σ Acizi saturați 13.04 10.31
Σ Acizi nesaturați 86.07 88.16
Σ n-6 58.69 28.02
Σ n-3 0.16 33.36
Raport n-6/n-3 366.81 0.84
Linoleic / α -Linolenic 364.63 0.79



IMPORTANȚA ACIZILOR 
GRAȘI PENTRU 
ORGANISMUL ANIMAL 
ȘI UMAN 
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Cele două familii de acizi graşi 
polinesaturaţi, n-6 (un exemplu este 
acidul linoleic-18:2n-6) şi n-3 (un 
exemplu este acidul α-linole-
nic-18:3n-3), dar şi acizii graşi 
derivaţi, în particular arahidonic, 
eicosapentaenoic, docosapentaenoic 
şi docosahexaenoic sunt considerate 
esenţiale pentru funcţionarea 
organismului uman şi animal. 
Mamiferele nu au capacitatea de a-i 
sintetiza endogen de novo, de aceea 
trebuie aduși în organism prin aport 
alimentar. Sunt constituenţi ai 
celulelor, indispensabili în structura şi 
fluiditatea membranelor celulare, 
activitatea unor enzime membranare, 
influenţând atât răspunsul inflamator 
cât şi metabolismul lipidic. 

Sunt considerate grăsimi ”bune”, iar 
rolul lor în reducerea riscului bolilor 

cardiovaculare prin efectul de 
reducere a colesterolului și 
trigliceridelor și a expresiei unor 
molecule de adeziune este bine 
cunoscut. Acizii grasi nesaturați scad 
LDL- colesterolul (colesterolul "rău") 
cand înlocuiesc în dieta acizii grași 
saturați.

Acizii omega-6 se gasesc în cantitate 
mare în uleiul de floarea-soarelui și în 
produsele care conțin acest tip de 
ulei (salate, alimente preparate: 
maioneză, margarină tartinabilă etc.), 
iar omega-3 se găsește în cantități 
semnificative în peștele gras, nuci, 
ulei de in, ulei de rapiță, şi reziduurile 
derivate (şroturi, turte) de la industria 
procesatoare de uleiuri comestibile 
sau de obţinere a biocombustibililor.
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SOLUŢIE NUTRIŢIONALĂ DE 
UTILIZARE A TURTELOR DE 
CAMELINĂ ÎN HRANA 
PORCILOR ÎN FINISARE
Surse (plante/subproduse/reziduuri) bogate in acizi grași 
omega-3/ omega-6 (uleiurile, șroturile și semințele de in, 
camelină, cânepă, tescovină etc.) incluse in hrana porcilor pot 
modifica compoziția în acizi grași a cărnii. O caracteristică a 
cărnii și grăsimii de porc este că acestea reflectă fidel 
compoziția și structura lipidelor din hrană, contrar 
rumegătoarelor care au capacitatea de a satura acizii graşi de 
origine alimentară. Acest fapt ar trebui luat în considerare atunci 
când se imaginează strategii nutriționale de îmbunătățiere a 
calității cărnii si grăsimii de porc.
Rezultatele obținute în IBNA utilizând camelină (ulei, turte sau 
șroturi) în experimente pe porci în finisare oferă date semnifica-
tive care susțin și recomandă folosirea camelinei ca sursă 
pentru îmbunătățirea sănătății animalelor și creșterea valorii 
nutritive a cărnii de porc.  

În nutrețul combinat fabricat în IBNA pentru porci în finisare 
procentul de camelină încorporată a fost de 12%. În tabelele 3 și 
4 este prezentată o rețetă de nutreț combinat incluzând 12% 
turte de camelină împreună cu indicii de caracterizare nutritivă 
și conținutul în acizi grași (tabelul 5). 
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Tabel 3. Rețetă de furaj combinat cu 
camelină pentru porci în faza de finisare

Tabel 4. Furaj combinat cu turte de 
camelină -indicatori nutritivi-

Tabel 5. Compoziția în acizi grași nesaturați a furajului combinat cu turte de camelină  și a celui 
cu șrot de floarea soarelui utilizat ca martor (g/100g esteri metilici)

Ingrediente %
Porumb 42,08
Făină de orez 17,00
orz 16,00
Şrot soia 9,00
Ulei de floarea soarelui 0,20
Fosfat monocalcic 0,42
Carbonat de calciu 1,62
Sare 0,40
Metionină -
Lizină 0,20
Premix colină 0,10
Premix vitamino-mineral P3+4 1,00
Camelină turte 12,00
TOTAL 100,00

Substanţă uscată (%) 85,73

Proteină brută (%) 14,94

Proteină brută digestibilă (%) 11,48

Grăsime brută (%) xx

Celuloză brută (%) 45,8

Energie metabolizabilă:

-Kcal/kg                                  3057

Lizină (%) 0,88

Lizină digestibilă (%) 0,76

Metionină + Cistină (%) 0,60

Calciu (%) 0,80

Fosfor total (%) 0,65

Floarea soarelui

Acid Miristic (C14:0) 0.17 0.22
Acid Palmitic (C16:0) 13.95 14.44
Acid Stearic (C18:0) 2.24 1.90
Acid Arahidic (C20:0) 0.40 0.60
Acid Palmitoleic (C16:1n-7) 0.16 0.24
Acid Oleic  (C18:1n-9) 31.18 29.74
Acid Eicosanoic (C20:1n-9) 0.33 2.26
Acid Erucic (C22:1n-9) 0.00 0.48
Acid Linoleic (C18:2n-6) 49.62 43.28
Acid Eicosadienoic (C20:2n-6) 0.00 0.26
Acid Arachidonic acid (C20:4n-6) 0.00 0.11
Acid α -Linolenic (C18:3n-3) 1.50 5.65
Acid Octadecatetraenoic (C18:4n-3) 0.00 0.23
Acid Eicosapentaenoic (C20:5n-3) 0.25 0.33
Acid Docosapentaenoic (C22:5n-3) 0.20 0.19
Alți acizi grași 0.00 0.00
Total
Σ Acizi Saturați 16.76 17.16
Σ Acizi nesaturați 83.24 82.77
Σ n-6 49.62 43.65
Σ n-3 1.95 6.40
Raport n-6/n-3 25.45 6.82
Linoleic / α -Linolenic 33.08 7.66

Turte de 
camelină
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PERFORMANŢE ZOOTEHNICE
Porci TOPIGS

Includerea a 12% turte de 
camelină în hrana porcilor la 
îngrăşat timp de 30 de zile 
permite: obţinerea unor 
performanţe zootehnice ridicate 
respectiv un spor mediu zilnic 
de 836 g/porc/zi cu un consum 
mediu zilnic de nutreţ combinat 
de  3,62 kg/porc/zi similar cu 
performanțele obținute prin 
utilizarea unui nutreț combinat 
convențional/clasic. (Tabelul 6 
și 7)
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Greutatea de 95,10 kg obținută după 30 de zile de hrănire cu camelină poate fi atinsă cu un consum specific 
de 3,62 kg nutreţ combinat/kg spor, respectiv cu o conversie a hranei de 0,276 kg spor/kg nutreţ combinat.

Tabelul 6. Performanțe de greutate

Tabelul 7. Performanțe de consum

Indicatori

Greutatea medie iniţială (kg) 69,40 ± 2,1 67,50 ± 4,9

Greutatea medie finală (kg) 98,00 ± 2,8 95,10 ± 5,7

Spor mediu zilnic (kg/zi) 0,866  ± 0,1 0,836 ± 0,1

Martor
Șrot de florea soarelui

Experimental 
Turte de camelină

Indicatori

Consum zilnic/cap (kg) 3,31 ± 2,1 3,03 ± 4,9

Consum specific (kg furaj/kg spor) 3,82 ± 2,8 3,62  ± 5,7

Lei/kg spor 3,20 2,60

Martor
Șrot de florea soarelui

Experimental 
Turte de camelină
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MODIFICĂRI METABOLICE 
PLASMATICE

Includerea a 12% turte de 
camelină în hrana porcilor la 
îngrăşat timp de 30 de zile 
permite: obţinerea unor 
performanţe zootehnice ridicate 
respectiv un spor mediu zilnic 
de 836 g/porc/zi cu un consum 
mediu zilnic de nutreţ combinat 
de  3,62 kg/porc/zi similar cu 
performanțele obținute prin 
utilizarea unui nutreț combinat 
convențional/clasic. (Tabelul 6 
și 7)
                 
             

Studii științifice au demonstrat că antioxidanții (acizi grași 
nesaturați, polifenoli, vitamine etc) conferă protecție împotriva 
diabetului îmbunătățind asimilarea insulinei și modulează de 
asemenea metabolismul lipidic prin scăderea colesterolului. 

La sfarșitul perioadei de finisare rezultatele obținute în I.B.N.A. au 
pus in evidență o scădere a markerilor biochimici sanguini 
(glucoză și colesterol) după 30 de zile de hrănire cu camelină. 
Concentrația de glucoză a scăzut de la 84, 24 la 68,68mg/ml, iar 
colesterolul de la 82,28 la 78,85mg/ml (Tabelul 8)

Tabelul 8. Markeri biochimici plasmatici

Parametrii biochimici
Martor
Şrot floarea 
soarelui

Experimental
Turte de 
camelină

Valori de 

referință

Glucoză  (mg/dl) 84.24a 68.68b 66-116

Colesterol (mg/dl) 82.28 78.85 81-134

Trigliceride (mg/dl) 26.98 27.81 33-50

Proteină totală  (g/dl) 7.74 7.34 5,8-8,3

Albumină (g/dl) 3.96 3.89 2,3-4,0

Bilirubină totală (mg/dl) 0.06 0.07 0,0-0,5

Creatinină (mg/dl) 1.67 1.68 0,8-2,3

Uree (mg/dl) 16.25 15.36 8,2-25

Fosfor (mg/dl) 7,54 6,71 5,5-9,3

Calciu (mg/dl) 11.93 11.78 9,3-11,5

Magneziu (mg/dl) 2.40 2.60 2,3-3,5

Fosfatază alcalină (u/l) 73.67 73.52 41-176

TGO (ul) 44.35 53.10 15,3-55,3

TGP (u/l) 47.41 46.75 21,7-46,5

Gamaglutamil-
transpeptidaza (u/l)

29.13 29.86 31-52

*Valorile de referinţă: după The Merk Veterinary Manual Reference Guide, 
2014.
a, b =  valori semnificativ diferite
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Tabelul 8. Markeri biochimici plasmatici
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CAMELINA ÎMBOGĂȚEȘTE 
STATUSUL ANTIOXIDANT ÎN 
SPLINĂ
Perturbarea  echilibrului celular oxidant-antioxidant (redox) poate cauza 
efecte toxice  asupra organismului prin producerea de  peroxizi si 
radicali liberi. Camelina prin conţinutul mare de compuși bioactivi: acizi 
grași polinesaturați, vitamina E, polifenoli etc împiedică formarea de 
radicali liberi la nivelul splinei (organ cu rol cheie în apărarea
imună) prin stimularea la nivel genetic a unor enzime cu proprietăți 
antioxidante (superoxid dismutaza, catalaza,  glutationperoxidaza), 
(Figura 1). 

Figura 1. Efectul NC cu camelină asupra enzimelor de stres oxidativ în splină
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CAMELINA ARE EFECT 
ANTI-INFLAMATOR LA 
NIVELUL SPLINEI
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. 
Acizi grași nesaturați sunt recunoscuți pentru proprietățile lor 
anti-inflamatoare. Camelina prin conţinutul mare de acizi grași și alți 
compuși activi reduce concentrația unor importanți markeri ai inflamației 
(Figura 2). 

Figura 2. Efectul acizilor grași nesaturați asupra unor 
markeri ai inflamației în splină
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CAMELINA STIMULEAZĂ 
SINTEZA DE ANTICORPI
Adminstrarea timp de 30 de zile a furajului cu turte de camelină 
în studiul realizat în I.B.N.A. a stimulat răspunsul imun prin 
anticorpi, respectiv sinteza  de imunoglobuline M (IgM), prima 
clasa de anticorpi produși  în răspunsul  imun dezvoltat de 
organanismul animal (ex. în infecțiile acute sunt prezenți 
anticorpii IgM). (Figura 3)
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Figura 3. Efectul NC cu camelină asupra sintezei de anticorpi IgM din 
plasmă
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Tabelul 9. Efectul furajului cu camelină asupra calității carcaselor de porc

*Măsurători pe animalul viu realizate cu aparatului portabil PIGLOG 105; 
** Măsurători pe carcasă realizate cu metoda  Zwey Punkte; a,b litere, P*** = diferenţe semnificative (P≤ 0,05)

CALITATEA CARCASELOR 
În studiul I.B.N.A rezultatele privind calitatea carcaselor, au arătat că prin administrarea a 12% 
turte de camelină în hrana porcilor în îngrăşare-finisare se diminuează semnificativ 
dimensiunea stratului de grăsime și crește procentul de țesut muscular (tabelul 9)

Martor
Şrot de floarea 

soarelui

Experimental
Turte de 
camelină

P***

Determinări pe animale în viu*

Grosimea stratului de slănină (mm) 13,13a ± 1,8 10,15b ± 2,0 0,009

Suprafața muşchiului Longissimus dorsi 

(mm)
47,36 ± 2,7 47,75 ± 6,1 0,622

Procentul de ţesut muscular (%) 57,43a ± 1,9 60,47b ± 2,1 0,037

Determinări pe carcasă**

Procentul de ţesut muscular (%) 57,56a ± 2,9 60,18b ± 1,9 0,041

Clasa de calitate E E -

IL-1β,-6,-8,-4,-10= interleukine -1 beta, 
-6,-8,-4,-10
TNF-α = factor necroza tumorala alfa
IFN-γ= interferon gama
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VALOAREA NUTRITIVĂ A 
CĂRNII
Adaosul a 12% turte de camelină în hrana porcilor la îngrăşat timp 
de 30 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 10).

Martor 
Șrot floarea

soarelui

Experimental
Turte camelină

Substanţă uscată 32,29 30,91

Proteină brută 18,29 19,11

Grăsime brută 11,85 10,19

Substanţe extractive neazotate 1,13 0,60

Cenuşă brută 1,02 1,01

Tabel 10. Compoziţia chimică brută a muşchiului Longissimus dorsi 
(g/100 g probă)
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COMPOZIŢIA ÎN ACIZI GRAŞI 
A MUŞCHIULUI 
LONGISSIMUS DORSI
Diferența: Includerea a 12% turte de camelină în hrana porcilor la 
îngrăşat timp de 30 de zile a condus la creşterea concentrației acizilor 
graşi nesaturaţi în muşchiul Longissimus dorsi.  

Compoziţie acizi graşi*
(% total acizi graşi ester metil)

Martor
Şrot  floarea 

soarelui

Experimental 
Turte camelină

Semnificație
diferență

Total acizi graşi saturaţi 40,11a 37,12b 0,007
Total acizi graşi nesaturaţi din care: 59,62 62,49 0,015
Oleic (C18:1n-9/n7) 40,40 38,29 0,054
Pentadecenoic (C15:1) 0,33 0,20 0,241
Palmitoleic (C16:1) 2,58 2,45 0,409
Heptadecenoic (C17:1) 0,08 0,10 0,741
Total acizi graşi polinesaturaţi din care: 16,23a 21,45b 0,001
Linoleic (C18:2n-6) 14,15a 16,91b 0,016
Linoleic conjugat (n-6, CLA) 0,63a 1,10b 0,017
Eicosadienoic (C20:2n-6) 0,49 0,57 0,384
Arachidonic (C20:4n-6) 0,58a 0,95b 0,004
α-Linolenic (C18:3n-3) 0,36a 1,87b 0,016
Docosapentaenoic (C22:5n-3) 0,02 0,01 0,618
Docosahexaenoic (C22:6n-3) 0,00 0,03 0,332
Linoleic/α-Linolenic 42,28a 9,12b 0,0001
Alţi acizi graşi 0,27 0,39 0,653
Total n-6 15,85a 19,53b 0,005
Total n-3 0,38a 1,92b 0,0001
Total n-6/Total n-3 45,41a 10,28b 0,0001
Total acizi graşi polinesaturaţi / Total acizi 
graşi saturaţi 0,41a 0,58b 0,0001

Principalele clase de acizi graşi regăsiţi în muşchiului Longissimus dorsi (g/100g)
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În muşchiul Longissimus dorsi, dintre acizii graşi nesaturaţi au fost evidenţiaţi acizii graşi 
polinesaturaţi omega-3 şi omega-6 (Figura 3).

În cele două familii de acizi graşi polinesaturaţi n-6 şi n-3 se remarcă prezenţa acidului 
α-linolenic şi linoleic (Figura 3,4).   
Cei doi acizi graşi sunt binecunoscuţi pentru  efectele lor benefice asupra organismului uman. 
Astfel, la nivelul vaselor de sange acizii grași omega-6 scad sinteza de molecule 
pro-inflamatoare, mediatori ai aterosclerozei; acizii omega-3 reduc nivelul de colesterol si 
trigliceride, inflamația, previn aritmiile, contribuind la scăderea riscului apariției bolilor 
cardiovaculare.

Carnea de porc poate deveni astfel un excelent aliment funcțional.

Figura 4. Concentrația de acizi grași polinesaturați în carnea de porc* 

Figura 3. Concentrația de acizi grași omega-6 și omega-3 în muschi

* 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-3 şi omega-6 (Figura 3).

Figura 4. Concentrația de acizi grași polinesaturați în carnea de porc* 

Figura 3. Concentrația de acizi grași omega-6 și omega-3 în muschi
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Camelina (turte/șrot/sau ulei) prin conţinutul în acizi graşi nesaturaţi (~89%), 
dar şi prin antioxidanţii naturali de tipul vitaminei E (110g/100g) și polifenolilor  
(1,94g/100g), 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 camelinei conduce la îmbunătăţirea indicilor calitativi ai carcasei şi la 
obţinerea unor carcase cu un procent de carne de peste 55%, care se încadrează 
în clasele de calitate E după sistemul EUROP . 

Includerea a 12% turte de camelină în hrana porcilor la îngrăşat nu influențează 
semnificativ performațele de creștere (spor în greutate și consum de hrană), dar 
permit obținerea unui spor mediu zilnic (836g/porc/zi) și a unui consum mediu 
zilnic de nutreţ combinat (3,03kg/porc/zi) similare cu cele obținute prin 
utilizarea unui nutreț combinat convențional.

Compoziția în acizi graşi polinesaturaţi de peste 80% a camelinei se reflectă 
pozitiv în calitatea cărnii. Raportul C18: 2n-6 / C18: 3n-3 s-a redus în mod 
semnificativ (de la 45,41 la 10,28%) datorită creșterii semnificative a acidului 
linolenic indiferent de tipul de mușchi.
Costul unui kg de carne de porc a fost de aproximativ 1,75 euro pentru furajul cu 
camelină puțin mai mare comparativ cu 1,53 euro pentru furajul martor, dar în 
favoarea unei valori nutritive mai mari.

Avantajele utilizării camelinei: 
îmbunătățirea calitații cărnii
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Includerea turtelor de camelină în pondere de 12% în hrana 
porcilor în finisare a determinat o creştere de 5 ori a 
acizilor omega-3 (în principal alfa-linolenic) și de 1,5 ori a 
acizilor omega-6.

Includerea camelinei în structura reţetelor de nutreţ 
combinat  a determinat de asemenea o reducere cu 7,45% 
a conţinutului în acizi graşi saturaţi din muşchiul Longissi-
mus dorsi. 

Raportul dintre acizii graşi nesaturați şi cei saturați  s-a 
redus cu 41,5%.

Furajul cu camelină are efect imunostimulator prin 
creșterea concentrației de anticorpi (imunoglobulina M) și 
anti-inflamator (scăderea unor markeri ai inflamației în 
splina, organ cheie în realizarea răspunsului de apărare). 

Furajul cu camelină a scăzut concentrația de glucoză și 
colesterol din sânge.
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RECOMANDĂRI

Se recomandă includerea turtelor de camelină în 
hrana porcilor în finisare pentru efectele pozitive  
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.
- sănătății animale, prin îmbunătățirea răspunsului 
imun prin anticorpi și răspunsului anti-inflamator.

Se recomandă includerea a 12% camelină în hrana 
porcilor în finisare și ca sursă importantă de 
antioxidanţii naturali (conținut de polifenoli) cu 
efect benefic asupra stresului oxidativ.
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