
 
 

 
   

 

 

 

 

 
         GHID PRIVIND CREȘTEREA 
     SUSTENABILĂ A SUINELOR  

            

                            

            Mihaela Habeanu 

 

INCDBNA Balotești 

   Tel. (+40 21) 351.20.81 Calea București nr.1 

Ilfov 

www.ibna.ro 

mihaela.habeanu@ibna.ro; 

secretariat@ibna.ro 

 

    

mailto:mihaela.habeanu@ibna.ro
mailto:secretariat@ibna.ro


 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acest ghid este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – 

Dezvoltarea Sistemului Național de Cercetare-Dezvoltare, Subprogram 1.2 – 

Performanța Instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 17 

PFE/ 17.10.2018”  

 



 
 

 
   

 

CUPRINS 

 

Introducere 

Capitolul 1. Noțiuni de bază ale nutriției 

Capitolul 2. Principii de întocmire a rețetelor de nutreț combinat 

Capitolul 3. Cerințe nutriționale la suine 

Capitolul 4. Pași în alcătuirea rețetelor de nutreț combinat 

Capitolul 5. Hrană, sănătate, mediu 

Capitolul 6. Tendințe în creșterea suinelor  

 

 



 
 

 
   

 

INTRODUCERE                                                                                     

                                                  “Nutriția este elementul cheie pentru orice strategie 

de reducere a bolilor la nivel global” 

Agricultura este sursa principală de nutrienți pentru consumul uman.   

Întrebarea care se pune este cum putem schimba practicile agricole și pe ce 

căi putem acționa pentru ca out-puturile din ferme să fie suficiente și de bună 

calitate.  

Important este ca tehnologiile agricole să fie direcționate către 

îmbunătățirea calității nutriționale a hranei iar intervențiile să fie sustenabile.  

Prin cercetările actuale este necesar să se continue evidențierea relației între 

nutriție, sănătate și mediu, din diferite unghiuri și la diferite nivele.  

Atât plantele cât și animalele ne aduc beneficii, iar rolul nostru este de a 

conserva toate varietățile de plante și rasele de animale adaptate condițiilor 

noastre de mediu, iar pentru creșterea acestora să fie stabilite practici prin 

care mediul să fie cât mai puțin afectat.  

Sustenabilitatea a devenit un criteriu cheie pentru cei preocupați de calitatea 

mediului. Una dintre cel mai des citate definiții ale dezvoltării sustenabile 

este cea propusă de către Comisia Mondială a Mediului și Dezvoltării, 

condusă de către Gro Harlem Brundtland, în 1987, care specifica faptul că 

dezvoltarea sustenabilă presupune „asigurarea unei dezvoltări care să 

permită satisfacerea nevoilor generațiilor prezente, fără a compromite 

abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.  

 

 



 
 

 
   

 

Prezentul ghid se adresează crescătorilor de animale, nutriționiștilor, 

studenților de la universități de profil.  

 

Ne propunem ca obiectiv stabilirea unor principii și redarea unor 

aspecte practice care stau la baza nutriției suinelor pe principii 

sustenabile. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

CAPITOLUL 1 

Noțiuni de bază ale nutriției animale 

 

Procesele biologice în interiorul organismului animal sunt deosebit de 

complexe, motiv pentru care este necesară cunoașterea unor principii de bază, a 

unor noțiuni și concepte, însușirea acestora permițând stabilirea unui 

management eficient al furajării.  

Evaluarea corectă a conținutului energetic și proteic al ingredientelor, 

precum și a cerințelor nutriționale ale animalelor asigură profitabilitatea 

sectorului. 

 

 

 

Nutriția este știința care pune accent pe studiul cerințelor în substanțe 

nutritive și al componentelor hranei.  

 

Hrana completă este privită ca un amestec de nutrienți și nutricine, care 

într-o combinație preferată permite evitarea stării de boală și menținerea stării 

de sănătate. 

 

Nutricine biocompuși activi din hrană care: 

 actionează la nivel gastrointestinal și ajută la digestia și 

absorbția nutrienților; 

 asigură protecția împotriva microorganismelor patogene;  

 sprijină sistemul imunitar în protecția contra bolilor non-

infecțioase; 



 
 

 
   

 

 controlează stresul oxidativ. 

 

Hrănirea corectă presupune consumul de energie și nutrienți la un nivel 

optim, care să permită maximizarea potențialului genetic, reducerea 

dezechilibrelor fiziologice, optimizarea mecanismelor de apărare imună etc.  

 

Nutrientul reprezintă componenta nutrițională din ingredientele furajere 

pe care organismul o preia din hrană și o utilizează pentru întreținere și 

elaboarea de produse. Poate exista ca atare, dar cel mai adesea în urma 

proceselor de digestie. 

 

Nutrețul combinat reprezintă un amestec de materii prime de origine 

vegetală, animală, microorganică, minerală precum și de aditivi furajeri cu 

acțiune specifică, care sunt astfel dozate încât să asigure cerințele nutritive pe 

specii, categorii de vârstă și producție. Nutrețul combinat permite satisfacerea 

cerințelor specifice fiecărei categorii de vârstă și greutate, având la bază 

compoziția în nutrienți a ingredientelor furajere. 

 

Cerințe nutritionale înseamnă ingesta de nutrienți care nu pot fi 

sintetizați de organismul animal în timpul proceselor de digestie și 

metabolism, care asigură nivelul dorit al performanțelor. Acestea diferă în 

funcție de specie, categoria de vârstă și greutate, starea fiziologica a 

animalului, și trebuie bine cunoscute și se asigură prin hrană. 

 

Normele de hrană dau informații despre cantitatea de nutrienți necesară 

organismului pentru acoperirea necesarului de întreținere, creștere, dezvoltare 

și producție.  

 



 
 

 
   

 

 

Valoarea nutritivă se referă la conținutul materiilor prime furajere în 

principii nutritivi, biodisponibilitatea și eficiența utilizării acestora la 

nivelul organismului animal. 

 

Hrana este factor determinant de punere în valoare a potențialului 

productiv (60-70% din cheltuieli). 

 

Valoarea nutritivă și cerințele nutriționale trebuie evaluate cât mai 

precis posibil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

CAPITOLUL 2 

Principii de întocmire a rețetelor de nutreț 

combinat 

 

O hrană echilibrată conține toți nutrienții necesari în proporții 

corespunzătoare cerințelor organismului. Nutrienții necesari sunt: energia,  

aminoacizi, minerale, vitamine.  

 

<CLASIFICAREA NUTRIENȚILOR DIN HRANĂ>: 

MACRO-NUTRIENȚI:  

 Proteine. 

 Apă. 

 Carbohidrați. 

 Macro-minerale (Ca, P, Mg). 

 

MICRO-NUTRIENȚI:     

 Vitamine  

 Minerale  

 

! Vitaminele și mineralele se încorporează pe un suport format de obicei 

din cereale, se omogenizează și se includ sub formă de premix vitamino-

mineral în pondere de 1% în nutrețul combinat.  

 



 
 

 
   

 

Energia este o componentă nutrițională importantă care derivă din 

oxidarea carbohidraților, grăsimii, proteinei (The Merk Veterinary Manual). 

Glucidele și grăsimile sunt principala sursă de enrgie. 

 

Clasificarea energiei:  

 Brută – dependentă de proporția nutrienților (carbohidrați, grăsime și 

proteină) în ingredientele furajere. 

 Digestibilă – energia brută consumată din care se scade energia brută 

din fecale. 

 Metabolizabilă – reprezintă 96% din energia digestibilă și se 

calculează ca diferență între energia digestibilă și pierderile de energie 

prin gaze și urină. 

 Netă – diferența dintre energia metabolizabilă și producția de căldură. 

Energia disponibilă pentru întreținere și producție. 

 

Ecuații de regresie pentru estimarea energiei nete (Noblet și col. 1994): 

Ecuația 1: NE = 0.726 x ME + 1.33 x EE + 0.39 x ST – 0.62 x CP – 0.83 x ADF  

Ecuația 2: NE2 = 0.730 x ME + 1.31 x EE + 0.37 x ST – 0.67 x CP – 0.97 x CF  

unde :  

R2 = 0.97 

ME = energie metabolizabilă 

EE = eter extract 

ST = amidon 

CP = proteină brută 

CF = fibră brută 

ADF = acid detergent fibră 



 
 

 
   

 

   Lipidele: 

 Sunt factori importanți care controlează calitățile nutriționale, 

senzoriale și organoleptice ale cărnii. 

 Sunt determinanți esențiali pentru acceptarea cărnii de către 

consumatori. 

 

Acizii grași 

 Sunt componenti cheie în structura lipidelor. 

  Valoarea biologică a lipidelor este dată de prezenţa în structura lor a 

acizilor graşi polinesaturaţi care trebuie să fie aduşi prin alimentaţie. 

  Lipsa acizilor graşi polinesaturaţi din dietă provoacă tulburări metabolice 

care se manifestă sub următoarele forme: întârzierea creşterii organismului, 

dermite, căderea părului, necroze, leziuni la rinichi, acumularea de grăsimi în 

ficat, tulburarea funcţiilor de reproducere, modificarea activităţii unor enzime 

etc.  

Proteinele:  

 Sunt legături macromoleculare ale căror monomeri sunt aminoacizii.  

 Proteinele ocupă o poziție specială printre nutrienți. Pe lângă oxigen, 

hidrogen, carbon și azot, conțin și sulf.  

 Sunt compuse dintr-o parte pură și o parte din legături azotate 

neproteice.  

 Proteina brută nu poate fi înlocuită în alimentație de nici un alt 

nutrient, deoarece furnizează aminoacizi esențiali, necesari 

monogastricelor pentru sinteza aminoacizilor neesențiali și a altor 

substanțe azotate (Jeroch și col, 2008). 



 
 

 
   

 

Aminoacizi 

 La alcătuirea rețetelor de hrană, pentru acoperirea necesarului se folosesc 

aminoacizi de sinteză L-lizină și DL-metionină). 

 Calitatea proteinelor din furaje depinde de conținutul acestora în 

aminoacizi esențiali. Absența unui aminoacid esențial inhibă automat sinteza 

proteinei, iar deficitul o diminuează.  

 Aminoacizi limitativi la porc sunt lizina, metionina și cistina. 

  

Apa este un nutrient important la care se asigură acces liber, motiv 

pentru care nu se ia în considerare la formularea rețetelor de hrană. 

 

 

<ESTIMAREA CERINȚELOR FIZIOLOGICE ÎN 

NUTRIENȚI> 

 

O hrană adecvată  

presupune îndeplinirea următoarelor obiective:  

 să fie economică;  

 să asigure producții la nivelul permis de potențialul genetic;  

 să asigure sănătatea animală la nivelul standardelor și o calitate a 

producției care să nu afecteze performanțele animalelor. 

 

Aminoacizii – estimarea cerințelor în aminoacizi este legată de 

digestibilitatea ileală aparentă și reală, care se aplică la orice tip de hrană. 

Conceptul de proteină ideală, propus cu mai bine de 50 de ani în urmă, 



 
 

 
   

 

implică o utilizare eficientă a proteinei prin echilibrul între aminoacizi și 

concentrația acestora raportată la cerințele nutriționale (Milgen and Dourmad, 

2015). 

 

Mineralele și vitaminele – cerințelele în acești micro și macro nutrienți 

includ cantitatea furnizată prin hrană și suplimentată prin premix vitamino-

mineral. 

Deficiența în minerale și/sau vitamine sau dezechilibre de altă natură pot 

duce la leziuni specifice.  

 

Energia – în sistemul clasic a fost utilizat sistemul energiei digestibile sau 

metabolizabile pentru estimarea valorii energetice a ingredientelor.  

          NRC și INRA au adoptat sistemul energiei nete, care este mult mai 

precis în estimarea energiei.  

  

 

 



 
 

 
   

 

                  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoașterea exactă a cerințelor nutriționale a animalelor  

+ 
Valoarea nutritivă a materiilor prime furajere  
 
= HRANA EXACTĂ => PROFITABILITATE =>  
          MANAGEMENT EFICIENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursa: Rational livestock nutrition in rural areas, cap 1, Musci & Palatos 

  

 

 

Foto: ingrediente furajere (IBNA Balotești) 

Înghițirea Digestia și absorbția nutrienților Mestecarea 

INGESTA (Consum de hrana) EXCRETA DIGESTIA 



 
 

 
   

 

 

CAPITOLUL 3 

Cerințe nutriționale la suine 

 

Creșterea calității furajelor și utilizarea lor în hrana animalelor a fost 

însoțită de îmbunătățirea producției animalelor.  

Plantele au fost adaptate cerințelor animalelor prin identificarea/ 

îmbunătățirea acelor caracteristici care să permită încorporarea eficientă a 

nutrienților din plantă în produse și astfel, să se reducă poluarea cu N.  

Un aspect important, de care trebuie să se țină seama în orice strategie 

de formulare a rețetelor de nutreț combinat, îl constituie asigurarea cerințelor 

nutriționale la un nivel care să permită atingerea de performanțe permise de 

potențialul genetic, un optim economic, o stare bună de sănătate și calitate 

superioară a produselor. Confortul nutrițional este o garanție pentru o bună 

stare de sănătate.  

În consecință, recomandările nutriționale trebuie să țină seama de nevoile lor 

comportamentale și de satisfacerea cerințelor fiziologice, iar respectarea 

acestora duce implicit la evitarea tulburărilor metabolice și nutriționale. 

 

O hrană sigură și de calitate presupune, acces la o hrană de calitate 

nutrițională corespunzătoare, disponibilitate a acesteia și putere de 

cumpărare. Un instrument principal în asigurarea acesteia este reprezentat de 

sectorul vegetal și animal, iar ameliorarea plantelor și utilizarea plantelor 

ameliorate în hrana animalelor într-un mod eficient sunt căi prin care se 

contribuie la satisfacerea acestor cerințe. 

 



 
 

 
   

 

Ce presupune “Hrană exactă”?? 

O formulare exactă a rețetelor de nutreț combinat presupune cunoașterea 

cerințelor în nutrienți ale purceilor pe categorii de vârstă și greutate și a 

conținutului în energie și nutrienți al ingredientelor furajere. În plus, 

este important de a cunoaște faptul că anumite ingrediente conțin factori 

care descresc performanțele de creștere și pe cele de reproducție și /sau 

calitatea carcasei dacă sunt în exces. Ingredientele au anumite limite de 

încorporare în hrană care trebuie bine cunoscute.  

 

Un alt element important de care trebuie să se țină seama când 

este formulată rețeta de nutreț combinat sau de concentrat proteino-

vitamino-mineral îl constituie consumul de hrană. 

Consumul de hrană, cu complexitatea multifuncțională și importanța 

sa economică, are un rol fundamental ca variabilă în interpretarea 

răspunsului nutrițional. Răspunsul la diferite inputuri de nutrient este 

instrumentul folosit de oamenii de știință pentru predicții. 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

Semnale de feedback 

     Maximizarea consumului voluntar de hrană 

    Îmbunătățirea conversiei hranei 

  Depunerea de țesut slab (muscular) 

 

 

Tabelul 1. Cerințe nutriționale la porci TOPIGS  

Categoria 

  

Vârsta 

săptămâni 

EM PB Lizină Met. + Cis. 

kcal/kg % % % 

Purcei sugari <3 3200-3400 20-23 1,6 0,95 

Purcei după înţărcare  3-8 3100-3200 18,5-17,0 1,20 0,72 

Tineret porcin  8-12 3050-3100 16-18 1,05 0,65 

Porci creştere - îngrăşare  12-18 3000-3059 15-17 0,97 0,60 

Porci îngrăşare -finisare 18-32 3059 14-16 0,88 0,59 

Scroafe 
gestante 2892 14-15 0,65 0,45 

lactante 3059 15-18 0,87 0,57 

unde: EM = energie metabolizabilă; PB = proteină brută, Met + Cys = metionină + cistină 
 

Categoria 

  

Vârsta 

săptămâni 

Calciu Fosfor Celuloză 

% % % 

Purcei sugari <3 0,95 0,70 2,5 

Purcei după înţărcare  3-8 0,95 0,70 4,0 

Tineret porcin  8-12 0,90 0,65 4,5 

Porci creştere - îngrăşare  12-18 0,80 0,65 5,0 

Porci îngrăşare -finisare 18-32 0,80 0,65 6,0 

Scroafe 

gestante 0,75 0,60 6,0-8,0 

lactante 0,90 0,65-0,70 5,0-7,0 



 
 

 
   

 

CAPITOLUL 4 

Pași în alcătuirea rețetelor de nutreț combinat 

! Important: 

# Când formulăm rețetele de hrană, este important să menținem calitatea. 

# Controlul calității este necesar pe tot parcursul fluxului, de la recoltarea 

materiilor prime vegetale și/ sau achiziția acestora până la consumul acestora 

de către animal. 

# Cheltuielile cu hrana reprezintă 60-70% din costurile totale de producție.  

 

 

Macheta de alcătuire a rețetelor de nutreț combinat trebuie să includă: 

1. baza de date care include ingredientele furajere şi compoziţia chimică a 

acestora; 

2. valoarea nutritivă în aprecierea căreia se pleacă de la compoziția chimică 

brută determinată prin analize chimice de laborator sau valori teoretice din 

diverse surse.  

                     Indicatori ai compoziției chimice: 

  Substanţa uscată a nutreţului. 

  Conţinutul în energie brută, energie digestibilă, energie 

metabolizabilă, în proteină brută digestibilă, lizină, metionină +cistină, 

triptofan şi treonină în macro- şi microelemente şi în vitamine. 

3. Norme de hrană. 

4. Optimizarea raţiilor de hrană pentru calculul cărora se folosesc: 

  Parametri de calitate ai nutreţurilor; 

  Normele de hrană. 



 
 

 
   

 

<PAȘI LOGICI ÎN STABILIREA STRUCTURII HRANEI> 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2. 

# Identificarea animalelor pentru care se formulează rețeta de 

hrană și specificarea categoriei fiziologice, vârstei, a stării de 

întreținere și greutate. 

# Stabilirea cerințelor nutriționale specifice categoriei de vârstă 

și greutate. 

# Selecția ingredientelor și verificarea disponibilului furajer. 

# Stabilirea limitelor de includere a ingredientelor.  

Etapa 1. 

Stabilirea obiectivului. Acesta presupune o maximizare a 

performanțelor privite sub toate aspectele cu un cost minim și cu 

condiția asigurării unei bune stări de sănătate.  

 

 

Etapa 3. 

Formulare efectivă a rețetelor 

# Stabilirea cantității efective din fiecare ingredient, a ponderii de 

includere. 

# Stabilirea cantității zilnice de hrană. 



 
 

 
   

 

METODELE DE FORMULARE A REȚETELOR DE 

NUTRET COMBINAT 

 

  Metoda folosirii unui soft nutrițional.  

Se bazează pe ecuații lineare pentru formularea rețetelor de nutreț combinat 

după cum este arătat mai jos:  

Cerințe  = ax1 +  bx2 + cx3 + dx4---- 

             unde:  

              a, b, c, d reprezintă cantitatea fiecărui ingredient 

             și x1, x2, x3, x4 este cantitatea de nutrient din fiecare ingredient . 

Un astfel de calcul poate fi făcut în Excel în situația în care sunt utilizate 

formule algebrice simple. 

În funcție de ingredientele disponibile, conținutul acestora în nutrienți și de 

nivelul de nutrienți stabilit prin normă, ecuațiile simple algebrice sunt 

utilizate pentru calculul necesarului de includere al ingredientelor specifice în 

nutrețul combinat.   

 

Se poate de asemenea, ca rețeta de nutreț combinat să fie calculată într-un 

mod simplu cu ajutorul metodei pătratului lui Pearson. Această metodă este 

destul de folosită pentru echilibrarea rețetei, este ușor de folosit când avem un 

amestec de două sau combinația de mai multe ingrediente.  

Dezavantajul constă în faptul că precizia este mai mare dacă sunt utilizate 

două ingrediente, ceea ce înseamnă că este aplicabilă cu precădere la rețetele 

clasice pe bază de porumb și șrot de soia.  

 

 



 
 

 
   

 

 

srot soia 44% PB                                                                       

 

 

 porumb 10% PB 

 

                                    Pătratul lui Pearson pentru rețeta clasică 

 

 Valoarea x din mijloc reprezintă cerințele nutriționale ale animalului pentru 

un anumit nutrient (ex. pentru proteină brută, aminoacizi, minerale etc...) 

Exemplu de calcul: 

șrot soia 44% PB                                                                      18% - 10% = 8 părți șrot soia 

 

 

 porumb 10% PB                                                                     44%-18% = 26 părți porumb 

                                                                                                 Total 26 + 8 = 34 părți pentru acoperirea 

                                                                                                  necesarului de proteină brută 

                                    Pătratul lui Pearson pentru rețeta clasică 

 

 Pasul 1: se scade pe diagonală: a. 18%-10% = 8 părți șrot de soia; b. 

18%-44% = 26 părți porumb;  

 Pasul 2. Se însumează fiecare parte: 8 + 26 = 34 părți  

 Pasul 3. Se împarte fiecare parte la total pentru a calcula procentul 

pentru fiecare ingredient ce urmează să fie inclus:  

a. 8 / 34 = 0,235 x 100 = 23,5% șrot de soia; b. 26/34 = 0,764 x 100 = 

76,4% porumb. 

 

x 

18

8 



 
 

 
   

 

Metoda tatonării. Pentru calculul proteinei se pleacă de la conținutul 

procentual al fiecărui ingredient în proteină (valorile se iau din tabele sau din 

buletine de analize).  

 Se stabilește prin tatonare nivelul de includere al fiecărui ingredient. 

  Se înmulțește conținutul proteic cu cantitatea pentru a afla aportul 

proteic al fiecărui ingredient, iar în final se însumează.  

 Se verifică cifra obținută cu cea specificată în normă. Nu se admit 

abateri de la normă mai mari sau mai mici de 1-3%.  

 La fel se procedează și pentru ceilalți principii nutritivi de bază 

(energie, aminoacizi, calciu, fosfor, celuloză). 

 Pasul final constă în validarea rețetei în practică. 

 

O rețetă de calitate a nutrețului combinat se bazează pe analiza chimică a 

ingredientelor componente și pe cea a nutrețului combinat.  

În același timp, prin cuantificarea markerilor biochimici și imunologici din 

organismul animal se determină impactul nutretului combinat asupra stării de 

sănătate.  

 

    

Foto original IBNA 

 

 

 



 
 

 
   

 

CAPITOLUL 5 

 

Hrană, sănătate, mediu 

                                           “O societate inteligentă nu poate progresa în 

afara unui  mediu sănătos” 

 

De-a lungul timpului, s-a încercat compararea relativă a conversiei 

hranei la porc față de alte specii. Porcul este un animal omnivor, cu stomac 

monocavitar ceea ce conduce la o eficiență mai mare în conversia hranei în 

energie.  

Consumul uzual de energie constituie factor limitativ în producția 

animală și alături de proteina comestibilă constituie cele mai importante 

output-uri.  

Hrana purceilor este bogată energetic, și are un conținut adecvat în 

aminoacizi esențiali și redus în fibre. Este, de asemenea, de notat faptul că pe 

măsură ce conținutul în fibre crește, performanțele se reduc, fără ca starea de 

sănătate să fie afectată. Mai mult, performanțele sunt afectate chiar mai mult 

în condițiile în care consumul de proteină este redus sau de slabă calitate. 

Nutriția și orice deficiență nutrițională este asociată cu efecte asupra 

stării de sănătate a animalelor de fermă ce poate duce la creșterea 

susceptibilității organismului animal la boli infecțioase (Hăbeanu et al., 

2019). Animalele hrănite corespunzător sunt mai rezistente la infecții, 

datorită unei bune integrități a țesuturilor, creșterii producției de anticorpi și 

îmbunătățirii imunității. 

Răspunsul metabolic al purceilor la tipul de hrană administrat se 

reflectă în concentrația diferiților markeri de referință pentru sănătate: 



 
 

 
   

 

biochimici (glucide, trigliceride, colesterol proteine și fracșțiuni ale acestora, 

minerale, enzime etc), imunoglobuline etc.  

 

RECOMANDĂRI: 

Ca soluții practice de îmbunătățire a disponibilității substanțelor nutritive la 

purcei, în corelație cu starea de sănătate și impactul asupra mediului, 

recomandăm pe cele menționate în figura de mai jos. 

 

                      Recomandări pentru o utilizare eficientă a hranei 

 

Dincolo de aceste recomandări, de o importanță crucială este modul 

de întocmire a rețetelor de nutreț combinat și/sau concentrat proteino-

vitamino-mineral, în sensul optimizării din punct de vedere economic și 

nutrițional. De maximă importanță, în aceași ordine de idei se înscrie 

folosiriea unor “deșeuri” de tipul subproduselor, a căror valoare nutrițională 

O hrană 

funcțională pentru 

o dezvoltare 

sustenabilă  

presupune 

folosirea de: 

# Aditivi furajeri 

pe bază de tulpini 

bacteriene 

# Aditivi de tipul 

enzimelor furajere 

# Folosirea unor 

subproduse cu 

conținut ridicat în 

biocompuși activi  



 
 

 
   

 

le recomandă și al căror disponibil este destul de ridicat. Aceasta permite și o 

dezvoltare sustenabilă a sectorului, în contextul actual al schimbărilor 

climatice. 

O densitate mare a purceilor pe unitate de suprafață poate conduce la 

excreta unor cantități mari de azot, fosfor, cupru și zinc etc., care se 

acumulează în sol. În rapoartele FAO, dar și din studiile de digestibilitate pe 

care le-am efectuat la IBNA Balotești, s-a subliniat faptul că hrana poate avea 

impact semnificativ asupra compoziției chimice a dejecțiilor, a digestibilității 

nutrienților.  

Creșterea organică a porcilor și promovarea creșterii unor rase rustice, 

tradiționale (ex. Mangalița, Bazna) pot fi o alternative viabile economic și 

tehnic. Cerințele pentru carne obținută în acest sistem sunt în creștere 

accentuată, în special în țările cu standarde ridicate de viață, ai căror cetațeni 

își permit să aleagă calitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura este responsabilă pentru: 

94% din emisia de amoniac este eliberată în atmosferă din care 80% 

derivă din dejecțiile animalelor (fertilizare) produse în sistemele 

intensive de creștere; 

60% din azotul eliminat ajunge în apă în sol și pânza de apă freatică 

(EEA, 2002). 



 
 

 
   

 

CÂNEPA – POATE FI REPUSĂ ÎN VALOARE !!! 

Până în 1990, România era a treia țară din lume producătoare de 

cânepă, dar legislația europeană a trecut cânepa pe lista plantelor narcotice 

ceea ce a dus la dispariția aproape în totalitate a acestei culturi din România.   

             Conform Regulamentului EFSA, din 2015, cânepa a fost reinclusă în 

lista materiilor  prime furajere ce pot fi folosite în hrana animalelor.  

 

De ce revine în actualitate cânepa? 

# Cânepa folosită pentru producerea de semințe și ulei este o varietate de 

Cannabis sativa distinctă de marijuana. 

# Cânepa este larg răspândită în țările cu climă temperată, iar în România este 

reconsiderată. 

# O echipă de specialiști din IBNA au reinițiat studiul acestui ingredient, iar 

rezultatele obținute până în prezent completează o serie de informații lipsă și 

reconfirmă potențialul valoros. 

# Cânepa este un ingredient low-cost, bogat în acizi grași omega-3, cu 

proprietăți antioxidante mai pronunțate comparativ cu alte resurse vegetale 

oleaginoase: 

 Concentrația în acid gras alfa-linolenic este ~17%.  

 Concentrația crescută a acizilor grași polinesaturați, respectiv acizi 

grași omega-3 în semințele de cânepa conduc la un raport n-6/n-3 de 

~3,20. 

 Conținutul semințelor de cânepă Jubileu (soi românesc) în THC 

(tetrahydrocannabinol) de 0,0139%, este mai scăzut decât cel 

menționat de Regulamentul EFSA, 2015. 

 Conținutul total în polifenoli este de ~10,57 g GAE/ 1kg semințe.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa


 
 

 
   

 

 Compoziția chimică a semințelor de cânepă Jubileu determinată la 

IBNA Balotești: 89,67% SU; 21,26% proteină; 27,70 % grăsime; 

28,82% celuloză.  

 

Studiile desfășurate în IBNA Balotești arată că: 

# un nivel de 5% semințe de cânepă în hrana purceilor la îngrășat modifică 

semnificativ concentrația acizilor grași polinesaturați în mușchi (Longissimus 

dorsi), ficat, inimă și creier, fără a afecta performanțele de creștere. În creier, 

concentrația acidului gras alfa-linolenic este mai scăzută la animalele hrănite 

cu semințe de cânepă Jubileu, probabil datorită conversiei crescute în acizi 

grași cu lanț lung (> 8% ). Ficatul și creierul au o concentrație mai ridicată în 

acizi grași polinesaturați omega-3 și acid gras arahidonic care conduc la un 

nivel mai crescut al indicelui de peroxidare.  

# Laptele de la scroafele hrănite cu 5% semințe de cânepă, se caracterizează 

prin:  

 concentrație în acid gras alfa-linolenic mai mare cu 35%, față de 

concentrația din laptele de la scroafe hrănite clasic; 

 un nivel de 1,86% acid gras docosahexaenoic (DHA), comparativ cu 

0,92% în cazul hrănirii clasice; 

 ⅀ acizi grași omega-3 mai crescută cu 32%, față de nivelul observat 

în laptele provenit de la scroafe hrănite clasic. 

# La purcei în maternitate și în criza de înțărcare un adaos de 1,5-2% semințe 

de cânepă în hrană contribuie la performanțe superioare și o bună stare de 

sănătate.  

 

 

 



 
 

 
   

 

                         Important de știut !!! 

 

# În ultimii ani, a crescut interesul în utilizarea medicinală a semințelor de 

cânepă ca urmare a redusei toxicități a acestora.  

# Semințele de CÂNEPĂ sunt ingrediente de perspectivă ce deschid noi 

oportunități pentru hrana umană și a animalelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

SORGUL, O ALTERNATIVĂ CEREALIERĂ PENTRU ANII 

SECETOȘI 

 

 Se redeschide interesul pentru o veche cereală!!!! 

 Revine în actualitate sorgul și capătă importanță din ce în ce mai 

mare, în special în anii secetoși și în zonele uscate. 

 La nivel european s-a regândit politica vizavi de suprafața cultivată cu 

sorg datorită unor argumente care pledează pentru această cereală: 

- Sorgul (Sp. vulgare) este o cereală rustică, cu potențial nutritiv 

valoros. 

- Sorgul poate fi o alternativă la cereale fezabilă din punct de vedere 

economic (în ultimii ani a reprezentat 80-90% din costul porumbului). 

- Sorgul este a -5-a cereală din lume, adaptată la zonele cu climă caldă, 

secetoasă (FAO). 

- Sorgul reprezintă o sursă de principii activi ce influențează pozitiv 

sănătatea: 

                     # vitamine hidrosolubile  

                     # compuși fenolici. 

Rezultatele noastre confirmă argumentele de mai sus:  

 performanțele de creștere la purcei în faze critice de dezvoltare nu se 

diminuează semnificativ la un nivel de includere de 20%, dimpotrivă sporul 

mediu zilnic înregistrează o creștere cu 12% comparativ cu cel obținut la 

animalele hrănite cu porumb. 

  parametrii biochimici plasmatici, ca markeri de referință pentru 

sănătate, se încadrează în limite normale: sorgul adăugat în hrană conduce la 

descreșterea concentrației colesterolului în sânge cu aprox. 17,53%, datorită 



 
 

 
   

 

probabil compușilor fitochimici aflați la un nivel mai ridicat în boabele de 

sorg.  

  nu determină o creștere semnificativă a frecvenței enteritelor sau 

asupra scorului de incidență diaree. 

 

                        Important de știut !!! 

 

 Sorgul conține tanini condensați care au ca efect reducerea 

palatabilității și implicit a consumului de hrană. Nivelul taninilor 

variază între 0,2-2%. 

 Ca regulă, sorgul cu un nivel redus de tanini (<0,05%) poate  fi 

folosit ca singură cereală în nutrețul combinat la porci, cu excepția 

sugarilor.  

 Actualmente sunt varietăți libere de factori antinutriționali. 

 40% din producția de sorg este folosită în consumul uman.  

 Tendința este de creștere a producției, a suprafeței și a ponderii de 

utilizare în hrana animalelor.  

 RECOMANDĂM VARIETĂȚI DE SORG ALB ÎN HRANA 

PURCEILOR.  

 



 
 

 
   

 

MEIUL – O MATERIE PRIMĂ FURAJERĂ CU TRECUT 

ȘI VIITOR 

 

Cultivat de mai bine de 7000 de ani ca unul din alimentele de bază 

pentru strămoșii noștri daci, meiul (Panicum miliaceum) nu este încă utilizat 

la întregul său potențial. 

Pe fondul creșterii interesului în exploatarea la maximum a plantelor 

rezistente la secetă, utilizarea meiului capătă noi valențe. Este cultivat încă 

extensiv în India, Rusia, Orientul Mijlociu, Turcia, dar și România. 

Important prin prisma caracteristicilor sale nutriționale, meiul își face 

loc, alături de sorg, pe lista plantelor care succintă interes ca urmare a 

toleranței la secetă și productivități în zone aride.   

Este cunoscut faptul că în hrana occidentalilor, meiul a fost înlocuit 

treptat, în decursul timpului, cu grâu şi porumb. Motivul descreșterii 

suprafețelor cultivate cu mei l-a constituit probabil, capacitatea mai redusă de 

producție. Această plantă, ocupă în momentul de față locul 6 în ceea ce 

privește producția mondială a agriculturii.  

Mai mult, meiul are rezistență la boli și dăunători și un scurt sezon de 

creștere cuprins între 60-90 de zile, în funcție de soi și zona de cultură (Devi 

și al., 2011).  

Compoziția meiului în energie, proteine, dar și în enzime digestive și o 

serie de principii activi, de tipul compușilor fenolici,  îl recomandă pentru a fi 

folosit în hrană. Conținutul în proteină al meiului Marius, analizat în IBNA 

Balotești este > de 9%,  metionină + cistină 0,341%, în lizină a,188%, 

grăsimea este la un nivel de  ~3%, celuloză > 13%, Ca 0,02%, P 0,3%.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/India
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orientul_Mijlociu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia


 
 

 
   

 

 Testul biologic derulat în IBNA Balotești evidențiază că includerea 

meiului  

în hrana purceilor înțărcați: 

  

 conduce la un spor în greutate cu 14% mai mare față de 

hrana bazată pe porumb și triticale ca cereale; 

 consumul de hrană/ kg spor  se reduce cu 11%.  

 La nivel plasmatic, colesterolul total se reduce cu ~6,4%, iar 

HDL- colesterol crește cu 0,9%. 

   în experimente de determinare a digestibilității la purcei  în creștere-îngrășare : 

 

 Azotul se reține  în pondere mai mare cu 11% comparativ cu 

hrana bazată pe porumb și triticale ca cereale. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important de știut !!! 

 

 Meiul poate complementa celelalte cereale (porumb, grâu, orz), sau poate fi 

folosit ca cereală unică în hrana suinelor. 

 La o pondere de 25%, în hrana purceilor înțărcați și în creștere-îngrășare, 

performanțele de creștere sunt ușor mai ridicate față de cele obținute prin 

utilizarea unui nutreț combinat clasic. 

 Pe fondul unor restricții impuse de evoluția prețurilor pe piață sau de 

disponibilul local al unor resurse clasice, precum și pentru anii secetoși și în 

zone aride, fermierii pot opta pentru utilizarea acestui așa numit “rege al 

cerealelor” . 



 
 

 
   

 

CAPITOLUL 6 

Tendințe în creșterea suinelor 

Știinta este în plin proces de redefinire și reînțelegere a termenilor 

precum « viața », « natura », « umanitate ».  Într-o lume care se schimbă 

rapid întrebarea care se pune este cum putem implementa un sistem durabil 

de producere a hranei în condiții de siguranță și securitate alimentară pentru 

a nu periclita civilizația. Hrana este considerata “veriga slaba” a civilizatiei 

cu atât mai mult cu cât schimbările climatice amenință securitatea 

alimentară (Brown, 2011).  

Nutriția secolului 21 are ca obiectiv asigurarea siguranței și securității 

alimentare, dincolo de aspectele legate de eficiența producției și reducerea 

poluării mediului. 

 Luând în calcul faptul că suprafețele agricole s-au diminuat, pentru 

asigurarea hranei populației este necesar să fie îmbunătățită eficiența 

sectorului de creștere animală.  

 

       Aceasta se referă la 3 aspecte:  

# eficiența tehnologică,  

# biologică, 

# economică.  

! Una din soluțiile practice de disponibilizare pentru consumul uman a unor 

cantități mai mari din resursele vegetale cerealiere sau proteice aflate în 

competiție cu consumul pentru animale, o constituie folosirea cu maximă 

eficiență de subproduse. 

 



 
 

 
   

 

 

! Clasic vs. Ecologic 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

       

 

Concepte 

moderne: 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

    Obiective și tendințe: 

 

 Valorificarea potențalului nutritiv al unor resurse furajere, de tipul 

subproduselor (low-inputs), mai puțin studiate; identificarea de noi 

subproduse. 

 Relația dintre nutriție și calitatea produselor prin formularea unor 

rețete prin care se manipulează concentrația unor indicatori de calitate a 

produselor. 

 Minimizarea sau anularea decalajului între performanțe cantitative și 

calitative, pe de o parte, și eficiența economică, pe de altă parte. 

 

 

<PERSPECTIVE> 

 

<Noi concepte, provocări, oportunități și validări> 

 

 Creștere a numărului de ingrediente va fi disponibilă și potențialul lor 

este parțial sau total necunoscut. 

 Noi soluții de folosire eficientă a potențialului nutrițional al unor 

subproduse care nu intră în competiție cu cele pentru consumul uman. 

 Tabelele cu valori nutritive teoretice trebuie actualizate permanent. 

Aceste tabele au unele limitări determinate de: compoziția chimică variabilă 

în funcție de compoziția solului, zonă geografică, varietate etc.; ingredientele 

furajere nou identificate a căror compoziție și coeficienți de digestibilitate 

pentru nurienți nu sunt cunoscute încă.   



 
 

 
   

 

 Stabilirea compoziției hranei este de maximă importanță, dar în 

anumite condiții menționate anterior, pot fi folosite tabelele cu valori 

teoretice. 

 Sistemul energiei nete pentru evaluarea valorii nutritive are o mai 

mare acuratețe, dar mai multe experimente sunt necesare pentru validarea 

ecuațiilor de predicție.   
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