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UTILIZAREA ADSORBENŢILOR DE MICOTOXINE
ÎN ALIMENTAŢIA SUINELOR SUPUSE ÎNGRĂŞĂRII
Larisa CAISÎN, Ludmila BIVOL
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. Calitatea şi siguranţa produselor de origine animală sunt legate reciproc.
Societatea din toată lumea acordă o atenţie deosebită securităţii produselor alimentare.
Micotoxicozele sunt o problemă pentru sănătatea omului deşi evaluarea acesteia este departe de a fi
rezolvată, ca şi anumite mecanisme de acţiune a multor micotoxine
Scopul cercetărilor ştiinţifice a fost de a compara influenţa adsorbenţilor de micotoxine
„Primix-Alfasorb” şi „Vitacorm REO-AG”. Cercetările au fost realizate asupra scrofiţelor de
reproducere care au fost repartizate conform grupelor analoage a cîte 30 capete în trei loturi LM şi
LE1, LE2, unde suplinirea nutreţului combinat cu aditivii furajeri a fost la diferite nivele pentru
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„Primix-Alfasorb” 0,2,kg/t iar „Vitacorm REO-AG” 2,0kg/t, corespunzător.
Din datele obţinute putem face concluzie că adsorbenţii de micotoxine „Primix-Alfasorb” şi
„Vitacorm REO-AG” administrat porcinelor au avut un impact pozitiv asupra creşterii scrofiţelor şi
anume masa vie la finele experienţei a variat de la 9,50–7,40% iar sporul a fost în limitele 22,4842,86% corespuinzător LE1 şi LE2 cu LM.
Cuvinte cheie: nutreţ combinat, suine, toxine, adsorbent
ÎNTRODUCERE
Micotoxinele existente în mod natural în diversele furaje precum şi produse alimentare
constituie o problemă de siguranţă. Contaminarea furajelor, produselor alimentare cu micotoxine nu
implică o prezenţă obligatorie a fungului elaborator sau modificarea caracteristicilor organoleptice
ale produsului (aspect, culoare, miros, gust), ceea ce face imposibilă detectarea micotoxinei, dacă
nu sunt supuse unui control micotoxicologic strict periodic [1, 2].
Micotoxinele sunt metaboliţi derivaţi din fungi. Nociv animalelor, plantelor şi oamenilor
deopotrivă, ele provoacă diferite manifestări patologice în funcţie de structura toxinei, conducând la
dificultăţi în diagnosticarea corectă din cauza multitudinii de simptome care sunt observate la
indivizii afectaţi.
Acţiunea biochimică a toxinelor constă în inhibarea sintezei proteice la nivelul ribozomilor
din celule, în consecinţă, se inhibă diviziunea celulară [3, 4].
Majoritatea micotoxinelor au capacităţi cancerigene. Mecanismul cancerigen al acestora se
manifestă prin capacitatea lor de a se fixa pe ADN, cu producerea de alterări sub formă de mutaţii.
Din gama mare de micotoxine atenţia este îndreptată spre aflatoxine, ochratoxine, sterigmatocistine,
patulina [5, 6, 7].
Primul punct de control pentru prevenirea micotoxicozelor este evitarea dezvoltarii fungilor
in ingredientele furajere sau nutreturi deoarece detectarea materiilor prime contaminate este prima
apărare în faţa micotoxinelor. Ingredientele afectate sau transporturile de astfel de produse trebuie
respinse pentru prevenirea contaminarii in depozite, mori, fabrici sau hranitori. Identificarea
contaminarii nu trebuie sa se bazeze doar pe analiza nivelurilor de micotoxine prezente, ci trebuie sa
includa si evaluarea fizica a cerealelor. Este o practica buna analizarea cerealelor inainte de
acceptarea lor in interiorul unităţii şi stabilirea unui nivel maxim tolerat de boabe deteriorate [8, 9].
În timpul procesării furajelor sau la ferma se impune curatarea echipamentelor pentru
evitarea acumularii de praf, care gazduieste spori si toxine, permitand dezvoltarea fungilor si
producerea de micotoxine. Când micotoxinele sunt deja prezente in nutret, o buna practica este
administrarea unor adsobanţi de micotoxine, care si-au dovedit eficacitatea in administrarea in furaj
si care pot adsorbi o mare varietate de toxine in mod eficient.
MATERIAL ŞI METODĂ
Ca constatare a surselor literare despre o importanţă primordială în utilizarea preparatelor
absorbente în nutriţia tineretului porcin în perioada de înţărcare, s-a efectuat cercetări ştiinţifice
referitor la influenţa preparatului absorbent Praimix-Alfasorb şi Vitacorm REO-AG.
Experienţa a fost compusă din două perioade: perioada premergătoare şi perioada
experimentală propriu zisă. Ca material experimental au servit tineret suin (scrofiţe).
Animalele supuse testării au fost repartizate randomizat în trei loturi experimentale, după masa
corporală, vîrstă, rasă, sex conform metodei grupelor analoage descrise de către [10].
Tabelul 1. Schema experienţei
Loturile
LM
LE1
LE2

Numărul de animale
în lot, cap
30
30
30

Particularităţi de furajare
Nutreţ combinat de bază (NCB)
NCB + 0,2 kg Primix-Alfasorb
NCB + 2,0 кg/t Vitacorm REO-AG
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Animalele au fost furajate conform tehnologiei de furajare şi cerinţelor normative descrise
de [11]. Animalele erau furajate asemănător de trei ori pe zi la oră fixă. La expirarea unei ore de la
administrarea furajelor resturile de hrana erau colectate şi cântărite ducându-se evidenţa consumului
de furaje zilnic.
Datele despre cantitatea de nutreţ administrată şi resturile colectate se înscriu în registru
special, în baza cărora s-a calculat consumul specific de furaje în mediu pe un cap de animal.
Animalele primeau apă la discreţie.
Toate datele obţinute au fost prelucrate statistic prin intermediul programei computerizate
EXCEL conform metodicelor elaborate [12, 13].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Pentru efectuarea experienţei ştiinţifico-practice cu scopul studierii influenţei preparatelor
adsorbent Praimix-Alfasorb şi Vitacorm REO-AG asupra intensităţii de creştere şi dezvoltare a
tineretului suin a fost fabricat nutreţul combinat pentru experienţă conform normelor de
alimentaţie. Nutreţul a fost ambalat în saci şi numerotaţi conform loturilor experimentale date.
Toate animalele, atât din loturile experimentale cât şi din lotul martor au fost alimentate cu
nutreţuri combinate echilibrate conform normelor de hrană după vârstă şi masă corporală [10].
Structura nutreţului combinat folosit în experienţă este redat în tabelul 2.
Conform structurii recetei de nutreţ combinat s-a calculat concentraţia substanţelor nutritive
într-un kilogram de nutreţ combinat folosit în experienţă, redată în tabelul 3.
Tabelul 2. Structura nutreţului combinat administrat animalelor din experienţă
Perioada experimentală
Componenţi, %
I
II
Porumb
22,5
27,5
Grâu
17
17
Mazăre
8
8
Orz
19
19
Şrot de soie
14,1
13,1
Tărâţe de grâu
6,55
2,4
Făină de peşte
5
5
Premix 2231
2,5
2,5
Cretă
5
5
Sare
0,35
0,5
Determinarea masei vii a porcilor prin cântărirea individuală în funcţie de perioadele de
testare indicate în tabelul 4 ne arată că, sub influenţa suplinirii adsorbenţilor Primix-Alfasorb şi
Vitacorm REO-AG la începutul experienţei au fost la un nivel pe când la finele I perioade în loturile
experimentale au fost mai înalte în comparaţie cu lotul martor şi mai ales adsorbantulu de
micotoxine Primix-Alfasorb cu 4,715kg şi 2,023kg corespuinzător LE1 şi LE2 cu LM.
Aceeaşi tendinţă se păstrează şi în a II perioadă precum şi la finele experienţei cu 9,971 şi
7,7774kg sau cu 9,50 – 7,40% corespuinzător LE1 şi LE2 cu LM.
Datele privind sporul mediu zilnic a scrofiţelor (tabelul 5) au indicat că intensitatea de
creştere pe parcursul perioadelor experimentale a fost mai mare la loturile experimentale, la sfârşitul
cercetărilor a constituit respectiv 0.626 şi 0.641 g în LE1, LE2 comparativ cu LM - 0.594g. Cea
mai mare performanţă au realizato scrofiţele din LE2 (cu 7.91 % faţă de LM) în raţia cărora s-a
suplimentat preparatul „Vitacorm-REO-AG” la nivel de 2 kg/t.
Conform datelor din tabele anterioare privitor la masa vie, sporul mediu zilnic precum şi
luând în consideraţie consumul de furaje, putem să spunem că preparatele influenţează benefic
asupra cheltuielilor de nutreţ combinat.
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Tabelul 3. Concentraţia substanţelor nutritive într-un kg nutreţ combinat
Valoarea nutritivă
Indici
I perioadă
II perioadă
Unităţi nutritive
1.27
1.30
Energie metabolică, Mj
14.12
14.27
Proteină brută, g
146.32
143.57
Proteină digestibilă,g
120.21
118.20
Lizină, g
7.58
7.87
Metionină+cistină, g
5.76
4.95
Celuloză brută,g
47.81
52.11
Sare, g
3.50
5.00
Ca, g
9.16
8.81
P, g
3.77
5.16
Fe, mg
142.41
127.54
Cu, mg
6.54
5.96
Zn, mg
36.46
32.87
Mn, mg
27.10
20.65
Co, mg
0.23
0.15
I, mg
0.36
0.25
Vitamine: Caroten, mg
2.31
2.06
Vitamina E, mg
25.74
28.14

X±Sx
S±Ss
V±Sv, %
X±Sx
LE1 S±Ss
V±Sv, %
X±Sx
LE2 S±Ss
V±Sv, %
td LM-LE1
td LM-LE2
td LE1-LE2
LM

15,650±0,308
1,687±0,218
10,782± 1,391
15,787±0,278
1,526±0,197
9,665±1,247
15,177±0,240
1,317±0,170
8,676±1,119
0,330
1,211
1,661

42,201±0,922
5,052± 0,652
26,724± 3,448
46,916±0,592
3,246±0,419
6,920±0,893
44,224±1,148
6,291±0,812
14,225±1,835
4,303****
1,374
2,084***

73,142±1,161
6,361± 0,821
8,697±1,122
79,800±0,687
3,765±0,486
4,717±0,609
79,509±1,503
8,234±1,062
10,356±1,336
4,935****
3,352***
0,176

Notă: semnificaţie * (Р<0.1), ** (Р<0.05), *** (Р<0.01), **** (Р<0.001)
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La finele
experienţei
propriuzise

La finele II
perioade

La finele I
perioade

La începutul
experienţei

Indici

Grupa

Tabelul 4. Dinamica masei vii a scrofiţelor din experienţă, kg
Masa vie a animalelor, kg

104,999±1,735
0,062±0,008
11,062± 1,427
114,970±2,237
12,257±1,582
10,661±1,376
112,773±1,825
9,998±1,290
8,866±1,144
3,522****
3,087***
0,761

Lotul

Tabelul 5. Sporul mediu a suinelor, X ± Sx
Masa medie, kg
Indici

LE2

LE1

LM

X ± Sx
S ± Ss
V ± Sv %
X ± Sx
S ± Ss
V ± Sv %
X ± Sx
S ± Ss
V ± Sv %
td LM-LE1
td LM-LE2
td LE1-LE2

la finele I
perioadei
de creştere

la finele II
perioade
de creştere

pe parcursul
experienţei

0,389±0,015
0,084±0,011
21,623±2,790
0,433±0,018
0,101±0,013
23,241±2,999
0,427±0,022
0,121±0,016
28,277±3,649
1,878**
1,427
0,211

0,408±0,023
0,128±0,017
26,724±3,448
0,585±0,022
0,119±0,015
20,415±2,634
0,523±0,023
0,126±0,016
24,032±3,101
3,299***
1,322
1,948**

0,558±0,011
0,062±0,008
11,062±1,427
0,620±0,014
0,075±0,010
12,233±1,578
0,610±0,011
0,060±0,008
9,831±1,269
3,482****
3,343***
0,562

Notă: semnificaţie * (Р<0.1), ** (Р<0.05), *** (Р<0.01), **** (Р<0.001)

Indici

LM

Sporul absolut al unui cap în mediu pe
experienţă, кg
Costul sporului absolute al unui cap
în mediu, lei
Consumul şi preţul preparatului
„Primix-Alfasorb”
„Vitacorm-REO-AG” pe toată perioada, cap/lei
Preţul nutreţului combinat pentru un cap pe
întreaga perioadă, lei
Suma cheltuielilor efectuate pentru sporul în
greutate pe cap, lei
Diferenţa din venitul net de la sporul absolut în
greutate (comparativ cu LM) lei
%

Tabelul 6. Eficienţa economică
Lotul
LE1
LE2

89,35

99,18

97,60

4020,75

4463,1

4392,0

-

0,06 кг
14,06 лей

0,62 кг
19,99 лей

1996,4

2252,6

2159,08

1996,4

2266,66

2179,07

2024,35

2196,44
8,50

2212,93
9,32

Analizând datele elucidate în tabelul 6 privitor la eficienţa economică a utilizării
preparatelor „Primix-Alfasorb” şi „Vitacorm-REO-AG” în comparaţie cu lotul martor au arătat, că
diferenţa în venitul condiţional este mai mare în loturile experimentale şi mai ales în LE2, unde s-a
administrat adsorbantul de micotoxine „Vitacorm-REO-AG”.
CONCLUZII
1. Folosind un aditiv pentru hrana animalelor ca „Praimix-Alfasorb” ori „Vitacorm-REOAG” în componenţa nutreţului combinat destinat tineretului suin, au avut un impact pozitiv asupra
creşterii animalelor şi a productivităţii lor, îmbunătăţesc spor mediu zilnic în mediu de 22,4842,86%.
2. Rata optimă de administrare a adsorbantului „Praimix-Alfasorb” şi „Vitacorm-REO-AG”
pentru hrana tineretului suin cu vârsta de la 2 până la 4 luni este de 0.2-2,0kg/t.
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INFLUENŢA SCHEMEI DE PLANTARE ŞI A FAZEI DE
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Abstract: The work is aimed at studying the various planting schedules and phases of
vegetation of the new fodder plant that is non-traditional for the Republic of Moldova and named
Silfia or Silphium perfoliatum. The obtained results demonstrate that the chemical composition of
this plant is in a higher dependence during the vegetative stage than on the density of plants on a
unit of land. For example, the content of crude protein in the absolutely dry material has decreased
from the budding stage until the beginning of flowering in all the variations of the density of 62.7113,8%, and under the influence of using technology of cultivation it was varied relatively in the
limits of only 7-20%.
Keywords: silfia, non-traditional fodder plants, density, chemical composition.
INTRODUCERE

Dezvoltarea producerii produselor zootehnie în mare măsură depinde de baza furajeră care
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