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REZUMAT

Producţia de carne de pasăre s-a dezvoltat rapid în ultimele decenii
reprezentând sectorul cel mai dinamic al zootehniei mondiale (Wiebe, 1994). în
prezent se produc peste 50 milioane tone de carne de pasăre care reprezintă peste
25 % din consumul mondial de carne.
Broilerul de găină reprezintă în prezent peste 85 % din consumul de carne
de pasăre, iar prognozele diferitelor instituţii şi organizaţii mondiale arată o
creştere rapidă a producţiei şi consumului în următorii 10 - 15 ani (Watt Poultry
Statistical Council, 1995).
Cercetările actuale în industria broilerului s-au intensificat în direcţia
obţinerii unor pui care au o calitate superioară a carcasei exprimată printr-o
pondere mare a regiunilor comerciale valoroase cum sunt: pieptul, pulpele, cu o
depunere redusă de grăsime abdominală ce reprezintă o pierdere la abatorizare
(Van şi col., 2003).
Alături de factorii genetici hrana administrată reprezintă factorul care
influenţează atât performanţele de creştere cât şi calitatea carcasei broilerilor.
Modificarea permanentă a potenţialului genetic al puilor broiler impune
reevaluarea continuă a cerinţelor de energie, proteină, aminoacizi, elemente
minerale şi vitamine în funcţie de faza de creştere şi de vârsta la sacrificare
(Mignon-Grasteau, 2002).
Pe plan mondial există un număr mare de hibrizi aflaţi în exploatare,
crescuţi la sol sau în baterii, iar condiţiile de întreţinere sunt relativ diferite din
punct de vedere al posibilităţilor de optimizare al factorilor de microclimat din
hale (Reddy, 2001).

Cercetările realizate în ţara noastră în acest domeniu au avut ca obiectiv
principal optimizarea hrănirii hibrizilor de carne autohtoni, în vederea măririi
greutăţii la sacrificare şi a reducerii consumurilor specifice.
!n ultimii ani se află in exploatare alături de hibrizi locali care deţin
ponderea cea mai mare şi alţi hibrizi importaţi de la firme renumite pe plan
mondial: Arbor Acres, Shaver, Lohmann, Cobb a căror cerinţe nutritive nu au
fost suficient studiate în ţara noastră având în vedere condiţiile specifice de
climă, de întreţinere precum şi caracteristicile materiilor prime folosite Ia
fabricarea nutreţurilor combinate.
Experimentele de cercetare care sunt cuprinse în cadrul acestei teze de
doctorat au avut la bază ca obiectiv principal valorificarea hranei şi
îmbunătăţirea carcaselor la hibridul Arbor Acres.
Cercetările au fost efectuate la Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală
Baloteşti, unitate de referinţă pentru cercetarea în domeniul nutriţiei animale.
Materialul biologic a fost reprezentat de broilerii hibridului Arbor Acres.
Cercetările privind influenţa nivelului energo-proteic şi a rapoartelor
energie - aminoacizi asupra performanţelor de creştere şi a valorificării hranei
la hibridul Arbor Acres sunt prezentate în capitolul VI.
In capitolul VTJ sunt expuse rezultatele cercetărilor privind influenţa
unor nutreţuri combinate pe bază de fitil fat soia şi şrot de soia asupra calităţii
carcaselor, a conţinutului în colesterol şi a acizilor graşi la hibridul Arbor
Acres.
Cercetările privind valorificarea unor nutreţuri combinate cu şi fără
faină de peşte de către puii hibridului Arbor Acres au fost subiectul capitolului
vin.

Pentru stabilirea performantelor de creştere a puilor din loturile
experimentale, au fost înregistrate cantităţile de hrană ingerate şi greutăţile
medii săptămânale la baza cărora s-au calculat sporurile în greutate şi
consumurile specifice.

Aprecierea calităţii carcaselor s-a realizat prin sacrificarea la 42 de zile a
puilor din loturile experimentale, cântărirea carcaselor, calcularea randamentului
şi proporţia diferitelor regiuni corporale de interes economic. Rezultatele au fost
prelucrate statistic şi s-a stabilit semnificaţia diferenţelor prin testul t Student.
Pe baza rezultatelor obţinute la fiecare capitol au fost realizate o serie de
concluzii şi recomandări parţiale, a căror sinteză este prezentată în capitolul IX.
Acest capitol cuprinde concluziile generale extrase din teză şi din analiza lor au
rezultat următoarele recomadări nutriţionale pentru hibridul Arbor Acres:
> Puii hibridului Arbor Acres se pot adapta uşor unor nivele energetice
reduse sau ridicate ale nutreţurilor combinate dar răspund bine la densităţi
energetice ridicate corelate cu nivele proteice şi de aminoacizi pe măsură. Cele
mai bune sporuri se pot obţine la nivele de:
- în starter: 3150 kcal/kg.; 22,10% PB; 1,40% lizină; 1,03% metionină+cistină- în creştere: 3200 kcal/kg.; 20,40% PB; 1,30% lizină; 0,96% metionină+cistină
-în finisare: 3250 kcal/kg.; 18,90% PB; 1,20% lizină; 0,94% metionină+cistină.

> în prima perioadă de vârstă a puilor Arbor Acres, 1-3 săptămâni, nivelul
de proteină mai ridicat, 23 % PB, conţinând şi faină de peşte poate fi de
recomandat,

putând

conduce

la

consumuri

specifice

mai

mici,

dar

nesemnificative statistic.

> Rapoartele aminoacizi-energie metabolizabilă mai strânse, conduc la
obţinerea unor sporuri în greutate mai mari în toate perioadele de creştere ale
hibridului Arbor Acres.

y Obţinerea unor carcase de pui Arbor Acres cu un profil al acizilor graşi
favorabil sănătăţii umane şi solicitat adesea de consumatori este posibilă prin
elaborarea şi utilizarea unor reţete de nutreţ combinat pe bază de full fat soia sau
a altor surse proteice vegetale, mazăre, şrot de floarea-soarelui, şrot de soia, etc.

Acidul linoleic creşte semnificativ, de la 0,55% la 3,19 % în cazul nutreţurilor
combinate cu full fat soia.
> Conţinutul în colesterol al cărnii de pui Arbor Acres poate fi diminuat prin
folosirea unor nutreţuri combinate pe bază de nutreţuri proteice vegetale.

> Hibridul Arbor Acres valorifică eficient energia, proteina şi aminoacizii
din nutreţurile combinate bine structurate şi echilibrate şi au un potenţial
productiv ce merită luat în considerare de către cercetători şi fermieri.

