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Capitolul 1 

Contextul tematicii 

Subprodusele vegetale rezultate din industria 

alimentara au în componenţa lor nutrienți  valoroși (acizi 

graşi omega-3, glucide, minerale, fenoli, carotenoizi, 

tocoferoli, etc.) care ar putea fi refolosiți pentru 

obținerea de  alimente funcționale. 

Avantajele convertirii subproduselor din lanțul 

alimentar în hrană pentru speciile de interes zootehnic: 

 Costul redus; 

 Satisfacerea cerințelor consumatorilor; 

 Trecerea către alte procese, eficienţa costurilor şi 

a resurselor; 

 Disponibilitate crescută oriunde, în concentrații 

diferite; 

 Regenerabile; 

 Legislație din ce în ce mai strictă. 

Obiectiv: Valorificarea superioară a unor 

subproduse vegetale prin integrarea lor în diferite 

structuri de nutreţuri combinate destinate speciilor de 

interes zootehnic (găini ouătoare, pui de carne, porci la 

îngrășat, vaci de lapte) în scopul asigurării 

performanţelor bioproductive şi imbunătățirea 

calităţii nutriţionale a produselor alimentare. 
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Capitolul 2 

Subprodusele utilizate in experimentele derulate 

 

Srotul de rapita reprezinta a doua sursa 

de proteina utilizata in alimentaţia 

animalelor dupa şrotul de soia. Se 

caracterizeaza prin: niveluri variabile de 

glucozinolaţi (< de 30 µmoli /g); acid erucic (< de 2%), 

fosfolipide, glicolipide, trigliceride și acizi grași liberi 

(Khajali si Slominski, 2012). 

Srotul din semințe de struguri 

obţinut in urma procesului de 

extracție a uleiului din semințe, se 

caracterizeaza prin: 

cantitați ridicate de vitamina E, polifenoli, acid linoleic 

şi alți antioxidanţi. Utilizat in hrana gainilor ouatoare, 

determina cresterea performanțelor zootehnice si 

reducerea conținutului de colesterol din oua (Hu si 

colab., 2011; Su si colab., 2008). 

Srotul din fructe de catina reprezinta 

turta rezultata in urma obținerii sucului 

si a uleiului prin presare la rece. Fructele 

de catina conţin peste 200 de componente bioactive, 

vitamine, carotenoide, tocoferoli, steroli, flavonoide, 

fenoli, lipide, acid ascorbic, acid citric, microelementele 

(Rösch si colab., 2003). 
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Srotul de in reprezinta produsul rezultat 

in urma extractiei uleiului. Raportul 

omega-6/ omega-3 este subunitar fapt ce 

face ca inul, in toate formele sale (semințe, ulei, srot) sa 

reprezinte o sursa vegetala bogata in acizi grasi 

polinesaturati in furajarea pasarilor (Alzuetaa si colab., 

2003). 

Srotul de dovleac reprezinta turta 

rezultata in urma presarii la rece a 

uleiului din semințe. Dovleacul se 

caracterizeaza printr-un conținut caloric scazut, 

concentratii ridicate de β-caroten (precursor al vitaminei 

A) si proprietati antioxidante (El-Adawy si Taha, 2001). 
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Capitolul 3 

Conceptul de aliment funcțional 

În urmă cu 2000 de ani, Hipocrate a spus: 

„Lăsați alimentele să devină medicament" (Henry, 

2010). Conceptul de aliment funcțional este originar din 

Japonia, fiind introdus în 1980, insa la ora actuala există 

mai multe definiții pentru acest tip de aliment. 

Ca o definiție de lucru, un produs alimentar poate 

fi denumit ca fiind funcțional în cazul în care are o 

componentă ce ajută unul sau un număr limitat de funcții 

în organism într-un mod direcționat, care este relevant 

pentru starea de bine și sănătate, în vederea reducerii 

riscului unei boli (Bellisle, 1998), sau în cazul în care 

acesta are un efect fiziologic sau psihologic, dincolo de 

efectul nutrițional tradițional (Clydesdale și colab., 

1997). Anton şi Coman (2011) sintetizează aceste 

definiții arătând că: sunt considerate funcţionale 

alimentele care pot fi consumate în cadrul dietei normale 

şi care conţin compuşi biologic activi, cu potenţial de 

ameliorare a sănătăţii sau de reducere a riscului de boală. 

În ultimele decenii, această tendință a alimentelor 

functionale s-a accentuat. Interesul pentru îmbunătățirea 

calității vieții și prevenirea îmbolnăvirilor a generat 

conceptul de aliment funcțional (British Journal of 

Nutrition, 1994 - Scientific Concepts of Funcţional Food 

în Europe- Consensus Document). 
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Capitolul 4 

Obtinerea de alimente funcționale de origine animală 

pe cale nutrițională 

 

Există două motive pentru care producătorii 

investesc în inovarea de produse: tehnice şi comerciale.

 Dintre motivele tehnice, nutriția reprezintă calea 

naturală de a obține alimente funcţionale de origine 

animală.  

Strategiile nutriționale pentru animalele de fermă 

sunt de preferat deoarece animalele vii pot distribui în 

mod eficient nutrienți către țesuturi iar soluțiile 

nutriționale inovative oferă siguranță în obținerea unor 

produse care asigură cantități de nutrienți tolerabile 

pentru om.  

În ceea ce privește transferul nutrienților din 

hrana către produsele țintă, metabolismul animal joacă 

un rol important în eficientizarea folosirii acestora din 

hrană şi îmbogățirea ulterioară a alimentelor. 

Dintre motivele comerciale, consolidarea piețelor 

interne duce la o concurență mărită. Alimentele 

funcţionale sunt de interes pentru industria alimentară 

întrucât ele reprezintă o modalitate prin care producătorii 

pot adăuga valoare la mărfurile lor.  

Preocuparea consumatorilor tot mai mare față de 

propria sănătate conduce la creşterea cerințelor pentru 
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alimente cu beneficii suplimentare în direcția 

îmbunătățirii calității vieții.  

Cele mai numeroase dezvoltări de alimente 

funcţionale au fost cele cu fortificare de vitamine şi/sau 

minerale precum vitamina C, vitamina E, acid folic, zinc, 

fier, calciu (Sloan, 2000).  

În consecință, ținta s-a deplasat către alimentele 

fortificate cu diferiți micronutrienți precum acizii grași 

polinesaturațiomega-3, fitosterol şi fibrele solubile 

pentru promovarea unei bune sănătăți sau pentru 

prevenirea bolilor precum cancere (Sloan, 2002). 
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Capitolul 5 

Folosirea subproduselor vegetale în hrana animalelor 

în scopul obținerii alimentelor funcționale 

 

Principalul obiectiv al proiectului ADER/ 6.1.2. 

/01.10.2015 a fost valorificarea superioară a unor 

subproduse vegetale prin integrarea lor în diferite 

structuri de nutreţuri combinate destinate speciilor de 

interes zootehnic (găini ouătoare, pui de carne, porci la 

îngrășat, vaci de lapte) în scopul asigurării 

performanţelor bioproductive şi imbunătățirea calităţii 

nutriţionale a produselor alimentare.   

În acest sens, s-a făcut o selecție a subproduselor 

provenite de la industria alimentară dupa cum urmeaza: 

șrotul de rapiță, șrotul de în, șrotul de cătină, șrotul de 

struguri, șrotul de dovleac și radicelele din orz. 

Cercetarile efectuate au demonstrat ca aceste 

subproduse pot fi incluse în diferite variante de nutreţuri 

combinate conferind furajului calități nutritive 

remarcabile. 

Subprodusele vegetale selectate au fost integrate 

în diferite structuri de nutreţuri combinate si testate in 

experimente de digestibilitate in ratiile găinilor ouătoare, 

puilor de carne, a porcilor la îngrășat si vacilor de lapte.  
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Tabelul 1. Compozitia chimica primara a subproduselor  
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Capitolul 6 

Utilizarea subproduselor în hrana găinilor ouătoare 

 Material biologic utilizat în experimente: 

Hibrid TETRA SL = 160 

găini ouătoare (4 loturi x 40 

găini/lot); 

 Loturi experimentale/ Nivel de includere al 

subproduselor: 

Lot M – rețetă standard 

Lot E1 – șrot de rapiță 9.5% și șrot de struguri 3% 

Lot E2 – șrot de in 8.73% și șrot de cătină 3% 

Lot E3 – șrot de dovleac 9%. 

 Durată experimentală: 35 zile 

Analizând valorile parametrilor de 

calitate internă și externă ai ouălor 

(tabelul 2) s-a putut observa ca grosimea 

cojii a fost semnificativ (P≤0.05) mai 

mică la ouăle lotului E3 comparativ cu ouale lotului E2. 

În albuşul ouălor lotului M fost înregistrat un pH 

semnificativ (P≤0.05) mai mare comparativ cu lotul E2 

şi E3 ceea ce poate fi interpretat prin faptul că şrotul de 

cătină (3%) din NC E2 şi şrotul de dovleac (9%) din NC 

E3 au acţionat ca antioxidanţi. 
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Tabelul 2. Parametrii de calitate internă și externă ai 

ouălor (valori medii/lot) 

Specificație  M E1 E2 E3 

Greutatea oului (g), 

din care: 

63.50 

±0.31 

63.53 

±0.28 

63.72 

±0.21 

63.52 

±0.28 

albuș (g) 37.86 

±0.33 

38.29 

±0.45 

37.95 

±39 

38.55 

±0.36 

galbenuș (g); 17.00 

±0.29 

16.53 

±0.37 

16.86 

±0.38 

16.33 

±0.34 

coajă (g) 8.64 

±0.14 

8.71 

±0.19 

8.91 

±0.24 

8.65 

±0.11 

Grosimea cojii (mm) 0.35 

±0.004 

0.35 

±0.006 

0.36 

±0.005 
d
 

0.34 

±0.008
 c
 

Forța de spargere a 

cojii (kgF) 

3.77 

±0.212 

4.00 

±0.18 

3.66 

±0.18 

4.09 

±0.14 

pH – albuș 8.95 

±0.04 
cd

 

8.84 

±0.05 

8.71 

±0.07
 a
 

8.78 

±0.05
 a
 

pH – galbenuș 6.21 

±0.01  

6.23 

±0.01  

6.21 

±0.015 

6.20 

±0.01  

Culoare galbenuș 4.89 

±0.11 

4.67 

±0.11 
c
 

5.11 

±0.179
b
 

4.94 

±0.05 

Haugh Unit 67.12 

±1.79 

65.82 

±2.49 

65.48 

±1.27 

68.42 

±1.33 

 

Cum era de aşteptat, culoarea gălbenuşului de la 

lotul E2, cu șrot de cătină (3%) în NC E2, a înregistrat 
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cele mai mari (P≤0.05) valori (5,11), rezultat datorat 

faptului că, şrotul de cătină este bogat în xantofile, 

substanțe cu pigment de colorare natural.  

Unitatea Haugh a înregistrat valori cuprinse între 

65.82 la ouăle recoltate de la lotul E1 (cu 9,5 % şrot de 

răpită şi 3% şrot de struguri) şi 68.42 la ouăle recoltatede 

la lotul E3 (cu 3% şrot de cătină şi 8,73 % şrot de in) dar 

nu s-au diferenţiat semnificativ. Referitor la gradul de 

prospețime, s-a constatat că procentul cel mai mare 

pentru clasa AA de 33.33% s-a înregistrat la ouăle 

recoltate de la lotul E3. 

Analizând profilul acizilor graşi polinesaturați 

din gălbenuşul ouălor s-a observant ca nutrețul combinat 

al lotului E2 (cu șrot de in) a determinat cea mai mare 

concentrație de acizi grași omega 3, de aproximativ opt 

ori mai mare decât în calelalte 3 nutrețuri.  

Acidul linoleic (acid omega 6) a avut valoarea 

cea mai mare (22,52 g/100g total acizi graşi) în 

gălbenuşul ouălor recoltale de la lotul E1 (cu șrot de 

rapiță și șrot de struguri). Drept urmare totalul PUFA-Ω3 

a înregistrat o creştere de până la 344,26% în ouăle 

recoltate de la lotul E2, fata de lotul M. 

Totalul acizilor graşi polinesaturati Ω6 a 

înregistrat valoarea cea mai mică 20,49 g/100g total acizi 

graşi în gălbenuşul ouălor lotului E2 cu o creştere de 

până la 30,31% în ouăle lotului E1. Raportul Ω6/Ω3 a 

înregistrat valoarea cea mai bună 3,78 în gălbenuşul 

ouălor de la lotul E2. 
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Tabelul  3. Profilul de acizi grași din gălbenușul de ou 

(valori medii/lot) 

Specificație 
M E1 E2 E3 

g/ 100g total acizi grași 

SFA 36.41 35.56 35.63 36.43 

UFA 25.79 30.67 25.90 28.26 

MUFA 37.80 33.76 38.45 35.31 

PUFA, din care: 63.59 64.43 64.35 63.57 

Ω3 1.22 1.25 5.42 1.56 

Ω6 24.58 29.42 20.49 26.70 

Ω6/Ω3 20.22 23.61 3.78 17.08 

 

În ceea ce priveşte conţinutul de colesterol din 

gălbenuşul ouălor recoltate la finalul experimentului, din 

graficul 1 se observă că au fost înregistrate diferenţe 

semnificative (p≤0.05) între lotul M compativ cu loturile 

E2 şi E3. Astfel, concentraţia de colesterol la lotul E3 a 

scăzut cu 11,4% faţă de lotul M, iar la lotul E2 (şrot de 

in şi şrot de cătină) s-a înregistrat o scădere cu 10,35%. 

 

 
Figura 1.  Concentrația de colesterol din 

gălbenușul de ou 

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

M E1 E2 E3

1,865 

1,723 
1,672 

1,654 
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După analiza AHP, dintre cele 3 rețete 

experimentale folosite în furajarea găinilor ouătoare, cea 

mai bună rețetă a fost E1 cu şrot de rapiţă + şrot de 

struguri.  

Din punct de vedere al calității ouălor eficientă, 

pe lângă rețeta E1, a fost și rețeta E2 (cu șroturile de in și  

cătină) a cărei folosire a determinat obținerea ouălor 

îmbogățite în mod substanțial în acizi grași polinesaturați 

omega 3, acizi esențiali pentru sănătatea omului. Însă 

rețeta E2 a fost cea mai scumpă din cauza prețului de 

cost al șrotului de cătină. 
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Capitolul 7 

Utilizarea subproduselor în hrana puilor broiler 

 Material 

biologic utilizat 

în experimente: 

Hibrid Ross 308 = 100 

pui de o zi nesexați (4 loturi x 25 pui/lot) ; 

 Loturi experimentale/ Nivel de includere al 

subproduselor: 

Faza de creștere 

Lot M – rețetă standard 

Lot E1 – șrot de rapiță 8% și șrot de struguri 2% 

Lot E2 – șrot de in 2,5% și șrot de cătină 2% 

Lot E3 – șrot de dovleac 4%. 

Faza de finisare 

Lot M – rețetă standard 

Lot E1 – șrot de rapiță 8% și șrot de struguri 4% 

Lot E2 – șrot de in 8.% și șrot de cătină 2% 

Lot E3 – șrot de dovleac 7.5%. 

 Durată experimentală: 42 zile 
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Parametrii bioproductivi monitorizaţi pe toată 

perioada experimentală au evidentiat diferenţe 

semnificative (P≤0.05) in cazul greutăţii corporale care 

la 42 zile a fost mai mare in lotul M faţă de loturile 

experimentale E2 şi E3.  

 

 
Figura 2.  Evolutia consumului mediu zilnic pe faze de 

crestere 

În ceea ce priveşte consumul specific (kg NC/kg 

spor) valori mai mici s-au înregistrat tot la lotul M, 

diferenţele nefiind semnificative. 

 

Figura 3. Evolutia sporului mediu zilnic pe faze de 

greutate 

0,00

50,00

100,00

M E1 E2 E3 E4

27,17 25,81 26,00 26,35 25,82 

63,12 61,38 60,14 58,71 58,97 

80,67 78,83 69,87 69,43 73,00 
 faza 1 faza 2
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Dintre noile solutii nutritionale pentru puii de carne, 

cele care au inclus in structura sroturile de catina si in 

(E2) respectiv amestecul de full fat mixt (E4) au avut 

concentratiile de acizi grasi polinesaturati omega 3 

semnificativ (P≤0.05) mai mari fata de M dar si fata de 

celelalte solutii nutritionale. 

Toti parametrii determinati in serul puilor de la 

loturile experimentale pentru profilul plasmatic energetic 

reprezentat de glicemie, colesterol, trigliceride, au 

inregistrat scaderi semnificative (P≤0.05) fata de valorile 

inregistrate la lotul M. Cea mai semnificativa scadere 

(P≤0.05) a fost inregistrata la lotul E2 (cu srot de in si 

srot de catina) pentru trigliceride (42.05%) urmata de 

colesterol (25.70 %) respectiv glicemie (17.94 %).  

In probele de piept de la puii furajati cu retetele E2 si 

E4 s-a inregistrat o scadere semnificativa (P≤0.05) a 

procentului de grasime fata de acela de la puii hraniti cu 

o reteta conventionala (lotul M).  

Concentratia de acizi grasi polinesaturati omega 3 

esentiali pentru sanatatea umana respectiv concentratia 

acizilor α-linolenic, docosapentaenoic precum si a acidul 

docosahexaenoic in pieptul de puilor loturilor 

experimentale a fost (P≤0.05 mai mare decat in pieptul 

puilor lotului mator. 

Concentratia acizilor grasi polinesaturati omega 3 din 

pulpa de pui cea mai ridicata s-a inregistrat la lotul E2, 
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cu 4.18 g/ 100 g total acizi grasi, cu 58.13%, 53.35%, si 

6.94% mai mult decat in cea din lotul mator, E1, E3 si 

respectiv lotul E4.  

Conform rezultatelor metodei AHP cele mai eficiente 

rețete pentru pui au fost : E1 (cu şrot de răpită şi şrot de 

struguri) și  E3 (cu şrot de dovleac) Hotărâtor în 

poziţionarea reţetei E3 în top a fost preţul mic de 

achiziţie a şrotului de dovleac ceea ce a influenţat şi 

preţul nutreţurilor combinate ale lotului E3.  

Ca și în cazul găinilor ouătoare, din punct de vedere 

al calității cărnii, pe lângă rețeta E1, rezultate bune s-au 

obținut și cu rețeta E2 (cu șroturile de in respectiv 

cătină). Însă rețeta E2 a fost cea mai scumpă din cauza 

prețului de cost al șrotului de cătină. 
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Capitolul 8 

Utilizarea subproduselor în hrana porcilor la 

îngrășat 

 Material biologic utilizat în 

experimente:  

Hibrid Topigs = 12 porci, masculi (2 

loturi x 6 porci/lot) 

 Loturi experimentale/ Nivel de includere al 

subproduselor: 

Lot M – rețetă standard 

Lot E1 – șrot de in 7.5% și șrot de struguri 1% 

 Durată experimentală: 42 zile. 

Calitatea carcasei si valoarea nutritionala a carnii de 

porc 

Conform clasificarii EUROP, toate carcasele obtinute s-

au incadrat in clasa de calitate E (excelent). Nu au fost 
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diferente in ceea ce priveste toti ceilalti parametrii 

rezultati in urma clasificarii. 

 

Figura 4. Concentratia de acid α-linolenic din 

probele de carne 

Reteta furajera care a inclus in dieta porcilor 7.5 

% srot de in, a determinat cresterea semnificativa a 

concentratiei de acid alfa linolenic  in pulpa, de 2, 5 ori 

mai mare  in comparatie cu dieta conventionala. 
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Figura 5. Concentratia totala de PUFA-Ω3 

Totalul de acizi grasi polinesaturati din pulpa si 

ceafa a fost mai mare la lotul experimental fata de lotul 

martor, conducand astfel la un raport omega 6/omega 3 

mai bun. 

În experimentul derulat în Biobaza IBNA timp de 

6 săptămâni, pe 12 porci porci la îngrăşat din hibridul 

TOPPIGS, deşi dieta porcilor lotului experimental a fost 

îmbogăţită în acizi graşi polinesaturați (din şrotul de in), 

probele de pulpă faţă, spate, ceafă, muşchiuleţ, provenite 

de la aceştia, au avut o cantitate mai mică de 

malonaldehida comparativ cu cele provenite de la porcii 

hrăniţi cu dieta convenţională. Acest lucru se datorează 

influenţei şrotului din sâmburi de struguri care are o 

capacitate antioxidantă mare. 
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Capitolul 9 

Utilizarea subproduselor în hrana vacilor de 

lapte 

 Material biologic 

utilizat în experimente: 

Rasa Holstein  = 15 vaci de 

lapte (3 loturi x 5 vaci/lot) 

 Loturi experimentale/ Nivel de includere al 

subproduselor: 

Lot M – rețetă standard 

Lot E1 – șrot in 12%. 

Lot E2 – șrot de in 12% și radicele de orz  16.35% 

 Durată experimentală: 30 zile. 

In decursul perioadei 

experimentale s-au efectuat 

determinari privind prezenta  

compusilor cu potential de risc 

pentru bunastarea animalelor si 

mediu precum si determinari 

microbiologice din nutreturile combinate, realizate pe 

baza retelor furajere intocmite in faza 6. 

Toate subprodusele si nutreturile combinate 

analizate sunt sigure pentru sanatatea animalelor intrucat 
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rezultate obtinute pentru valorile concentratiilor de 

metale grele sunt mult sub limitele maxime admisibile 

(O 358 / 2003 respectiv O344/2004). Structurile de 

nutreturi combinat testate nu prezinta impact 

semnificativ asupra solului. 

Rezultatele obtinute cu privier la concentraţia de 

acid α linolenic în probele de laptele recoltate la 

mulsoarea de dimineaţa, la finalul experimentului de la 

lotul E1 au evidentiat o concentraţie (0,53 g/100g total 

acizi graşi) semnificativ (P≤0.05) mai mare decât la lotul 

M (0,24 g/100g total acizi graşi).  

 

 

Figura 6. Concentratia de acid α-linolenic din probele 

de lapte recoltate dimineata 
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De asemenea şi concentrația de la lotul E2 (0,49 

g/100 g total acizi graşi) a fost semnficativ (P≤0.05) mai 

mare faţă de M. 

Aceleaşi diferenţe semnificative (P≤0.05) se 

menţin intre loturile experimentale fata de lotul martor şi 

în cazul analizei probelor de lapte recoltate la mulsoarea 

de seara. 

  

Figura 7. Concentratia de acid α-linolenic din probele 

de lapte recoltate seara 

 

Rezultatele obținute în acestă etapa au 

condus la obtinerea unui lapte cu continut 

ridicat de acizi grasi omega-3 in ambele 

loturi experimentale. 
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Capitolul 10 

Selectarea soluțiilor nutriționale, pe baza AHP 

Pentru ierarhizarea soluţiilor nutriţionale testate 

şi pentru alegerea celei mai bune dintre acestea pe baza 

performanţelor de producție, calitate/cost/impact de 

mediu s-a utilizat metodologia de evaluare AHP 

(Analytical Hierarchy Process).  

Aceasta a constat în realizarea, de către un 

panel/grup de evaluatori, a unor comparaţii cu scopul de 

a exprima importanţa relativă a criteriilor/alterantivelor 

luate în considerare. 

Pe baza parametrilor de producţie şi a rezultatelor 

obținute privind calitatea produselor finale ale loturilor 

experimentale şi lotul martor, care au stat la baza 

ierarhizării soluţiilor nutriţionale, au fost selectionate de 

către evaluatori trei mai criterii de bază:  

-  C1 criteriul de ordin tehnic = Evidenţe Tehnice 

conţinând rezultate ale indicatorilor tehnici; 

- C2 criteriul de ordin economic = Evidenţe Economice 

conţinând rezultate ale indicatorilor economici: preţul de 

cost şi consumul specific; 

- C3 criteriul de ordin ecologic = Evidenţe Ecologice 

conţinând indicatorii fizico-chimici de relevanţă 

ecologică pentru posibiliul impact de mediu şi indicatorii 

de tipul indicatorilor microbiologici. 
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Capitolul 11 

Eficienta utilizarii subproduselor vegetale 

selectate in hrana animalelor 

Sintetizând rezultatele obținute, sunt de scos in evidență 

următoarele aspecte: 

 nutriția reprezintă o cale relativ simplă și sigură 

de obținere a unor alimente funcționale chiar în 

condițiile folosirii unor subproduse;  

 profilul acizilor graşi polinesaturati din grăsimea 

nutrețurilor se reflectă în profilul alimentelor 

obținute;  

 folosind șrotul de rapiță se pot obţine alimente 

îmbogățite în PUFA omega 6 iar folosind șrotul 

de in se pot obţine alimente îmbogățite în PUFA 

omega 3;  

 șroturile de sâmburi de struguri și cel de cătină 

se comportă ca antioxidanți naturali când sunt 

adăugați în rețete îmbogățite în PUFA;  

 șrotul de dovleac din cauza conținutului mare de 

celuloză nu a fost eficient în păstrarea 

performanțelor de producție; 

 folosirea nutrețurilor care au inclus subprodusele 

studiate nu au prezentat nici un factor de risc 

pentru animale și mediu. 
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