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INTRODUCERE

Aprecierea valorii energetice şi proteice a nutreţurilor la rumegătoare are un
caracter dinamic, care ţine atât de procesul continuu de ameliorare a capacităţii
acestora de a ingera şi valorifica nutreţurile, cât şi de factorii exogeni, ce au în
vedere natura nutreţurilor, tehnologia de preparare şi conservare a lor, în general
tehnologiile de exploatare.
Valoarea nutritivă a nutreţurilor reprezintă capacitatea acestora de a satisface
cerinţele de substanţe nutritive ale animalelor, fie pentru întreţinere, fie pentru
sinteza diferitelor produse zootehnice, şi se măsoară prin experienţe de bilanţ
energetic şi al azotului.
Nutreţurile diferă între ele prin compoziţia lor chimică şi conţinutul în calorii
şi sunt utilizate de către

animale în funcţie de specie, iar în cadrul speciei de

categoria de producţie, starea fiziologică etc.
Ca urmare a acestor diferenţe, care ţin atât de natura nutreţului, cât şi de
specia şi categoria de animale care le utilizează, s-a ivit încă de la început
dificultatea comparării valorii nutritive a nutreţurilor atunci când s-a pus problema
substituirii unui furaj cu altul în raţiile de hrană. S-a constatat ca element comun de
legătură conţinutul nutreţurilor în energie, care ca energie brută, raportat la kg
substanţă uscată este asemănător la cea mai mare parte din furajele utilizate în mod
obişnuit şi s-a considerat că exprimarea valorii nutritive prin acest parametru
rezolvă problema, cu atât mai mult cu cât gradul de conversie a furajului în produse
animaliere se poate face cu mai mare uşurinţă şi precizie tot prin etalonul energetic.
Compararea energetică a nutreţurilor s-a făcut, la început, ca energie
digestibilă, corespunzătoare măsurării digestibilităţii furajelor; apoi, ca energie
metabolizabilă, când a fost posibilă şi măsurarea energiei urinei şi a gazelor de
fermentaţie (metanul) şi în sfârşit, ca energie netă, fie pentru întreţinerea vieţii, fie
pentru sinteza diferitelor produse animaliere, când a fost posibilă şi măsurarea

energiei calorice corespunzătoare metabolismului energetic de întreţinere şi a
extracaloriilor proceselor de asimilaţie şi dezasimilaţie din organismele animale.
în prezent, în sistemele moderne de apreciere a valorii nutritive a
nutreţurilor, acestea se compară sub aspectul efectului lor productiv, iar unitatea de
măsură, diferită de la sistem la sistem, are comună energia netă, fie pentru
îngrăşare, fie pentru producţia de lapte, fie pentru întreţinere + îngrăşare sau pentru
toate acestea la un loc, pentru moment fiind soluţia cea mai bună.
Cercetări recente de fiziologie a nutriţiei, relevă rolul important pe care îl are
echilibrarea raţiilor de hrană în energie şi în substanţe azotate. Astfel, la
rumegătoare, la care 60 - 70% din necesarul proteic este asigurat de masa
microbiana, care se dezvoltă în rumen, acesta se apreciază nu numai în funcţie de
cantitatea de proteină brută a nutreţului ingerat, ci şi de cantitatea de substanţă
organică

fermentescibilă

(SOF),

utilizată

de

către

microorganisme

pentru

dezvoltarea lor, în aşa fel încât, proteina real digestibilă la nivel intestinal este
reprezentată de două valori şi anume: proteina digestibilă intestinală de origine
alimentară (PDIA) şi proteina digestibilă intestinală de origine microbiana (PDIM),
care la rândul ei este potenţial permisă de conţinutul de azot (PDIN), dar şi de cel în
energie al raţiei (PDIE). Aşadar, în acest mod, fiecare nutreţ este caracterizat prin
două valori potenţiale ca proteină digestibilă, modalitate care asigură posibilitatea
echilibrării raţiei cu substanţe azotate, în situaţia în care la unul din furaje
prevalează cantitativ substanţele organice fermentescibile.
De asemenea, această modalitate de exprimare a valorii proteice potenţiale a
raţiilor, evită risipa, atât de energie, în situaţia în care conţinutul raţiilor în azot este
insuficient, cât şi cea de azot, când raţia dispune de o sursă insuficientă de energie.
Bazându-mă atât pe ultimele informaţii în domeniu cât şi pe elementele
enunţate mai sus, în cadrul lucrării de faţă mi-am propus estimarea valorii energo proteice şi a potenţialului productiv al unor hibrizi de porumb însilozaţi aparţinând

grupelor semitardivi respectiv semitimpurii, utilizaţi în cadrul unor raţii în hrana
tineretului taurin în creştere şi îngrăşare.
Lucrarea este structutată în două părţi:
Prima parte cuprinde un studiu bibliografic referitor la:
- aspecte generale privind tehnologia de cultură a porumbului pentru siloz şi
utilizarea acestuia în hrana rumegătoarelor;
- digestibilitatea nutreţurilor la rumegătoare;
- metodologii moderne de stabilire a valorii energetice şi proteice a
nutreţurilor la rumegătoare, unităţi de măsură^valorii energetice şi proteice a
nutreţurilor

la

rumegătoare,

noţiuni

generale

privind

transformările

energetice ale substanţelor nutritive în organism, calorimetria animală;
- aspecte practice ale metabolismului la rumegătoare.
în partea a doua sunt prezentate metodele şi tehnicile experimentale folosite
în cadrul acestei lucrări şi cercetările proprii.
în cadrul cercetărilor proprii am prezentat rezultatele obţinute pentru fiecare
grupă de hibrizi privind conţinutul acestora în substanţe nutritive, valorea nutritivă
energetică şi proteică a lor, structura raţiilor de hrană, performanţele realizate,
consumul specific, digestibilitatea substanţelor nutritive, bilanţul energetic şi al
azotului.
Am realizat lucrarea de faţă cu sprijinul colegilor din laborator şi al
conducerii Institutului de Biologie şi Nutriţie Animală, cărora le mulţumesc şi pe
această cale.
în mod deosebit vreau să mulţumesc domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan
Stoica pentru îndrumarea şi sprijinul acordat la realizarea acestei lucrări.

