
 

martor.  Prețul de cost a unui kilogram de masă vie de pasăre  în  lotul  experimental a fost cu 1,20 
lei mai mic  (12,60 lei/kg) în comparație cu cel din lotul martor (13,80 lei/kg).  
În rezultatul cercetărilor a fost constatat că probioticul  PoultryStarRmeEU poate fi folosit pentru 
stabilizarea, menținerea și echilibrarea microflorei benefice  din  intestinul  păsărilor și reducerea 
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experimental lot was administeredthe BioR remedy, and another experimental lot, respectively 
Butofan remedy. The control group was also administered intramuscularly 0.9% NaCl, in doses of 
0.5 ml/head. The remedies put under experiment were administered twice: on the onset of the study, 
and the 2nd time, on the 14th day after the first administration. The quails were monitored, 
periodicallyweighed, blood was collected. The obtainedresults led us to the conclusion that the 
tested remedies were well tolerated, also showing adaptive and antistressproperties. The tested 
remedies determinedthe decrease of erythrocytes and hemoglobin in blood. This phenomena could 
be explained by better laying qualities in the birds treated with the studiedremedies. 
 
Key words: BioR, Butofan remedy, quails, natural resistance, reconditioning, eggs. 
 
INTRODUCERE 
Studiul aprofundat al proceselor fiziologico-metabolice, al mecanismelor de acţiune a remediilor 
biologic active asupra organismului animal reprezintă o direcţie de mare actualitate a ştiinţei şi 
practicii medical veterinare şi zootehnice. Conceptul dat este actual prin prisma faptului că 
animalele crescute în condiţii de complex, supuse stresului tehnologic, precum şi de utilizarea unei 
game largi de medicamente, multe dintre care sunt de origine sintetică şi nesigure care pot afecta 
sănătatea animalelor şi calitatea produselor obţinute de la acestea (Macari V. ş.a., 2014). 
Din păcate, renunţarea la stimulatorii de creştere pentru animale este practic imposibilă, din cauza 
dezvoltării vertiginoase a sectorului zootehnic şi în special din cauza necesităţii crescânde de 
produse de origine animală. Actualmente, prioritate se acordă medicamentelor de origine naturală, 
în special vegetală (Macari V. ş.a., 2014; Rudic V. ş.a., 2007; Manesh M .K., 2011; Khan R. U. et 
al., 2012). Un şir de studii sugerează faptul că din gama largă de produse ce manifestă efecte 
terapeutice şi bioproductive de origine vegetală, de o perspectivă mai mare sunt cele obţinute din 
microalge, în special din S. platensis (Macari V. ş.a., 2014; Rudic V. ş.a., 2007). În R. Moldova a 
fost elaborat un remediu medicamentos din Spirulina platensis – BioR (Rudic V,. Gudumac V., 
1996). 
MATERIALE ŞI METODE 
Experimentele au fost efectuate pe 150 prepeliţe adulte, la finele ciclului de ouat, cu masa corporală 
cuprinsă între 296 şi 301g, conform schemei experimentale expuse în tabelul 1. 
Elucidarea aspectelor noi ale mecanismelor de acţiune a remediului BioR asupra statusului clinico – 
hematologic şi producţiei de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare, prezintă un interes 
teoretic şi practic deosebit. 
Păsările incluse în studiu au fost analoge după masa corporală, rasă (Albă engleză), vârstă (finele 
perioadei de ouat – cca 190-200 zile) şi evident – starea fiziologică. Toate 3 loturi de păsări au fost 
instituite aleatoriu, respectându-se principiu de – analoge. Pentru aprecierea stării de sănătate, la 
debutul studiului, şi apoi pe parcursul acestuia, păsările au fost examinate, iar la 5 prepeliţe din 
fiecare lot s-a determinat temperatura corporală şi respiraţia într-un minut. 
În plus, la debutul studiului, s-au recoltat 5 probe de sânge, iar pe parcursul cercetării (28-a zi) şi la 
sfârşitul experimentului (50-ea zi), s-au recoltat respectiv a câte 5 probe din fiecare lot. Parametrii 
hematologici investigaţi în probele de sânge recoltate de la prepeliţe au fost citite la un analizator 
hematologic automat. 
 
Tabelul 1. Schema experimentală de administrare a remediilor BioR şi Butofan 

Loturile de 
prepeliţe 

Nr. de 
păsări 

Doza şi regimul de administrare, 
ml/cap Calea de 

administ- 
rare 1 dată 

la debutul studiului 

2 dată 
la a 14-ea zi de la 
prima administrare 

Martor 50 Sol. 0,9% NaCl - 0,5 ml sol. 0,9% NaCl - 0,5 ml Intra- 
muscular Experimental 1 50 BioR – 0,5 ml/cap BioR – 0,5 ml/cap 

Experimental 2 50 Butofan – 0,2 ml/cap Butofan – 0,2 ml/cap 
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Pentru investigarea acţiunii bioproductive a remediilor testate, prepeliţele au fost cântărite 
individual la diferite etape ale studiului (la 10-14 zile), iar zilnic, separate pe loturi, ouăle au fost 
colectate şi numărate. 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Studiul efectuat relevă faptul că pe întreaga perioadă experimentală de 50 de zile, remediile luate în 
studiu (BioR şi Butofan) nu au provocat reacţii adverse sau alte abateri în sănătatea prepeliţelor. 
Evoluţia parametrilor markeri ai statusului clinic la prepeliţele tratate cu remediile testate sunt 
redate în tabelul 2. 
Tabelul 2. Dinamica temperaturii corporale şi respiraţiei la prepeliţele tratate 
cu remediile BioR şi Butofan (M±m) 
 

Perioada de studiu Indicii 
Loturile de păsări 

Martor LE 1 LE 2 

Debutul studiului 
t,oC 41,52±0,05 41,54±0,20 41,50±0,17 
R 
mişc/min 33,80±0,42 34,00±0,35 34,40±0,27 

14-ea zi de studiu 
t,oC 41,26±0,19 40,92±0,21 40,96±0,22 
R 
mişc/min 31,20±1,14 30,80±0,89 32,80±2,61 

28-a zi de studiu 
t,oC 41,16±0,36 40,98±0,35 41,36±0,21 
R 
mişc/min 40,80±1,67** 35,20±1,67* 37,60±1,79 

Finele studiului (50-ea zi) 
t,oC 41,62±0,10 41,30±0,09* 41,44±0,08 
R 
mişc/min 41,60±2,28 36,00±1,41 38,40±1,10 

Notă:t – temperatura corporală; R– respiraţia; * – P<0,05; ** – P<0,01 
 
Datele prezentate în tabelul 2 denotă că parametrii clinici investigaţi – temperatura corporală şi 
frecvenţa respiraţiei sunt practic la acelaşi nivel şi se încadrează în limitele normei fiziologice 
pentru păsări (Falcă C., Cristescu M., 1998; Popa V. V., Vlăgioiu C., 1996). La debutul studiului 
rezultatele obţinute relevă valori identice ale temperaturii corporale, fapt ce atestă omogenitatea 
loturilor luate în cercetare. La a 14-ea zi de studiu, temperatura corporală la loturile experimentale, 
este mai mică cu 0,3-0,34oC faţă de lotul martor, fapt ce atestă acţiunea benefică a remediilor luate 
în studiu. Ulterior, la a 28-a zi de studiu, parametrul analizat la lotul martor practic s-a menţinut la 
acelaşi nivel (+0,1oC), ca şi în cazul LE 1, tratat cu BioR (+0,06oC) faţă de valorile obţinute la a 14-
ea zi. În plus, indicele investigat la lotul tratat cu BioR a fost mai mic cu 0,18oC, faţă de LM şi 
respectiv cu 0,38oC faţă de lotul tratat cu Butofan, valori ce indică proprietăţile pozitive ale BioR. 
La finele experimentului se atestă o tendinţă de creştere a temperaturii corporale la prepeliţe, mai 
evidentă la LM (+0,46oC) în raport cu determinările anterioare. Totodată, la această etapă, 
parametrul investigat la LM este mai mare cu 0,32oC faţă de LE 1, tratat cu BioR (p<0,05) şi 
respectiv cu 0,18oC în raport cu lotul tratat cu Butofan, fapt benefic ce pledează în favoarea ambelor 
preparate, în special a remediului BioR. 
Din analiza datelor prezentate (tab. 2) cu referire la mişcările respiratorii la păsări, se pot face 
următoarele precizări: 
- La debutul studiului, la toate loturile, parametrul dat este situat la acelaşi nivel; 
- în evoluţia ei, respiraţia la prepeliţe,la a 14-ea zi de studiu a scăzut nesemnificativ, având 
totodată aceeaşi manifestare ca şi temperatura corporală; 
- la a 28-a zi de investigaţie, parametrul analizat la LM a crescut cu 9,6 mişc/min, faţă de a 
14-ea zi de studiu (p<0,01). La aceeaşi etapă, respiraţia la lotul tratat cu BioR (LE 1) este cu 5,6 
mişc/min mai redusă faţă de lotul de control (p<0,05). 
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- la finele procesului tehnologic (50-a zi) acest indice, la toate loturile experimentale, s-a 
menţinut la nivelul termenului precedent de cercetare. În plus, la prepeliţele tratate cu BioR, acest 
parametru a fost mai redus cu 5,6 mişc/min faţă de martor, evidenţiindu-se astfel proprietăţile 
adaptative în perioada de restabilire a potenţialului fiziologico-metabolic la prepeliţe. Despre 
acţiunea benefică a BioR, în special despre proprietăţile antistresorii ale acestui remediu, în baza 
valorilor mari mai joase la porcine şi puii de carne, la care a fost administrat BioR, au menţionat şi 
anterior (Macari V., 2003; Macari V. ş.a., 2014; Putin V., 2014). 
 În cazul studiului realizat, prezentăm succint unele manifestări ale parametrilor hematologici 
investigaţi. Astfel, în evoluţia eritrocitelor, către 1 termen de investigare se atestă o tendinţă de 
diminuarea la toate loturile luate în studiu, tendinţă care la lotul martor constituie 17,8% în raport cu 
nivelul iniţial. Totodată, acest parametru,la prepeliţele tratate cu BioR, a scăzut cu 8,7% faţă de 
lotul martor, tendinţă ce persistă şi la finele studiului, cu excepţia lotului tratat cu Butofan, la care 
dimpotrivă s-a majorat. În plus, concentraţia hemoglobinei la toate loturile are o tendinţă de 
manifestare similară evoluţiei numărului de eritrocite. 
Rezultatele cercetării relevă faptul că HCT, către prima perioadă de cercetare la păsările intacte 
scade veridic cu 14,3% faţă de fon (p<0,05). La acest termen, parametrul investigat la lotul tratat cu 
BioR s-a menţinut la nivelul fonului, fiind totodată mai mare cu 18,1% faţă de martor (p<0,05). La 
finele studiului acest indice la LM manifestă o tendinţă de diminuare de 5,4% în raport cu 1 
investigare, pe când la ambele loturi experimentale practic a rămas constant, la acelaşi nivel ca la 
prima investigare, rezultate ce pot fi considerate benefice, relevând inofensivitatea remediilor luate 
în cercetare. Studiile efectuate atestă că volumul eritrocitar mediu (MCV) la 1 investigare s-a 
diminuat la toate loturile, la lotul de referinţă fiind de 15,7% faţă de nivelul iniţial (p<0,01). La 
finele studiului s-a stabilit o tendinţă clară de creştere a acestui parametru, care la lotul martor este 
cu 19,3% mai mare faţă de 1 investigare (p<0,05). Totodată, această valoare la lotul tratat cu BioR 
este cu 4,7% mai mare faţă de LM şi respectiv cu 13,2% faţă de LE 2 (cu Butofan), date ce pledează 
în favoarea BioR. Aspecte similare sunt obţinute de Putin V., 2014; Rotaru A., 2016, care au 
administrat BioR puilor de carne. Rezultatele obţinute privind valorile indicilor hematologici MCH 
şi MCHC, aduc dovezi suplimentare, atât privind inofensivitatea remediilor testate, cât şi privind 
uniformitatea loturilor de păsări luate în această cercetare. 
Din datele obţinute în studiul realizat,se poate desprinde următoarele cu privire la calităţile ouătoare 
ale prepeliţelor tratate cu BioR şi Butofan: 
- Atât producţia numerică de ouă, cât şi intensitatea ouatului în prima zi de studiu este practic 
identică la toate loturile – 80,4-82,6%; 
- Un interes deosebit prezintă prima perioadă de studiu: debut – a 14-ea zi de studiu, în care 
producţia numerică de ouă în lotul martor s-a diminuat cu 2,14 ouă pe zi, constituind în mediu 35,86 
de ouă, precum şi lotul tratat cu Butofan –34,86 ouă/zi. BioR a stopat diminuarea producţiei 
numerice de ouă – menţinând-o la nivelul iniţial de 37,14 ouă/zi. 
 - În a doua fază a cercetării: a 15– 28-a zi,producţia numerică de ouă în LM este de 30,5 
ouă/zi; iar intensitatea de ouat de 66,3%; la LE 2, cu Butofan – 32,14 ouă/zi şi respectiv 69,9%. 
BioR s-a manifestat benefic inducând la lotul respectiv – în medie 34,93 ouă/zi şi o intensitate de 
ouat de 75,9%, fapt ce reflectă potenţialul productiv al acestui remediu. 
 - Pe ultimul segment experimental:29-50 zi, se atestă o tendinţă de diminuare a intensităţii 
de ouat, care la lotul martor este de 57,9%, la cel tratat cu Butofan 60,6% şi palpabil mai mare la 
lotul tratat cu BioR – 65,9%. 
Astfel, rezultatele obţinute şi interpretate cu datele din literatură demonstrează faptul că remediul BioR 
administrat prepeliţelor la recondiţionare influenţează pozitiv calităţile ouătoare ale acestora, fenomen 
ce poate fi apreciat pozitiv şi din punct de vedere practic. 
 
CONCLUZII 
La momentul actual zootehnia modernă se confruntă cu numeroase probleme, multe dintre care sunt 
cauzate sau sunt consecinţe ale tehnologiilor intensive, precum şi de utilizare excesivă a 
substanţelor chimice sintetice, nesigure pentru animale şi om. Dezvoltarea unui sistem de 
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farmaceutică naturistă, atât umană, cât şi veterinară trebuie să devină o prioritate, conjugată cu 
tehnologiile moderne şi luând în calcul sănătatea şi bunăstarea animalelor. Controlul substanţelor 
medicamentoase utilizate în sectorul zootehnic reprezintă una din abordările de succes în asigurarea 
sănătăţii, bunăstării animalelor şi salubrităţii produselor de origine animală. 
Fitopreparatul BioR, medicament ecologic, obţinut din Spirulină, folosit la prepeliţe, a fost bine 
tolerat,a influenţat pozitiv starea de sănătate a acestora, reflectată în valori mai mici ale temperaturii 
corporale şi mişcărilor respiratorii, fapt ce evidenţiază proprietăţile antistresorii şi adaptative ale 
preparatului dat. Proprietăţi similare a evidenţiat şi preparatul Butofan, însă într-o proporţie mai 
mică. BioR administrat prepeliţelor, cât şi Butofan au indus o tendinţă de diminuare a numărului de 
eritrocite în sânge şi a hemoglobinei, fenomene explicate prin calităţile ouătoare mai superioare la 
păsările tratate cu remediile testate. Investigaţiile efectuate, în special pe păsările intacte, explică 
necesitatea organizării procesului de recondiţionare a prepeliţelor, anume în această perioadă 
tehnologică, la sfârşitul ciclului de ouat, pe un termic de cca 35-40 zile. 
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INFLUENŢA REMEDIULUI BIOR, UTILIZAT ÎNTR-UN STUDIU DE IMPLEMENTARE 

ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI PRODUCTIVITĂŢII LA IEPUROAICE 
 

MACARI V., MAŢENCU D., ROTARU A., GROSU A., DIDORUC S. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
SUMMARY. In our study, we have investigated the impact of the BioR remedy, used in an 
implementation study, on the health and productivity offemale rabbits reared under industrial 
conditions. The experimental studies have been performed on 60 female rabbits throughout the 
reproductive cycle, equally divided into 2 groups. In the experimental group, the rabbits were 
administered BioR intramuscularly twice, and in the control group - physiological serum. Animals 
were permanently monitored, blood samples were collected, the offspring - periodically weighed. 
The tested remedy was well tolerated by the female rabbits and their offspring, showing obvious 
adaptive and anti-stressing properties. Zootechnical determinations have showen increased 
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