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Abstract. This paper presents the researches performed on 2 groups of 20000 broiler chickens - a control
group and an experimental group – in order to assess the effect of NOACK AC PD2 product containing organic
acids (acetic, lactic, propionic and formic acids). The product was administered in chickens’ feed at a concentration
of 3 kg/t during their entire lifetime – 42 days - till the slaughter. As a result, it was noticed a reduced chicken
morbidity of 6% in the experimental group compared with 11.6% in the control group; and the lethality rate
amounted to 1.9% in the experimental group and 2.7% in the control group. At the end of experiments the body
weight of chickens from the experimental group was by 110 g higher than the weight of the chickens from the
control group (p<0,001). The investigated biochemical indices of the broiler chickens from the experimental
group recorded an increasing trend.
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Rezumat: Cercetările s-au efectuat pe două loturi - martor şi experimental - a câte 20 000 pui broiler, cu sopul

de a stabili efectul produsului NOACK AC PD2, care conţine acizi organici (acetic, lactic, propionic, formic).
Produsul s-a administrat împreună cu furajul pe tot parcursul perioadei de creştere a puilor (42 zile). În rezultat, la
puii din lotul experimental s-a constatat un nivel al morbidităţii de 6% faţă de 11,6% la puii din lotul martor, nivelul
letalităţii a constituit 1,9% şi, respectiv, 2,7%. Greutatea corporală constatată la finalul experimentelor a fost cu
110 g mai mare la puii din lotul experimental faţă de cea a puilor din lotul martor (P< 0,001). Indicii biochimici
determinaţi au avut o tendinţă de creştere la puii broiler din lotul experimental.
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INTRODUCERE

Conform Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, siguranţa alimentelor este o
responsabilitate a tuturor, începând de la originea lor până în momentul în care ajung pe masă. Principiul
de bază privind siguranţa alimentelor este aplicarea unei abordări integrate, de tipul ,,de la fermă – la
consumator”, care să acopere toate sectoarele lanţului alimentar – inclusiv producţia de furaje, sănătatea
animalelor, procesarea alimentelor (Asmarandei, V. et al. 2014).

Carnea de pasăre se află în topul preferinţelor consumatorilor de pretutindeni, dar este şi o sursă
răspândită de infectare a omului cu salmoneloză. Un alt pericol legat de creşterea păsărilor îl prezintă
şi reziduurile de antibiotice care sunt utilizate la tratamentul afecţiunilor gastrointestinale la păsări
(Voiniţchi, E. et al. 2014). Pe lângă toxicitatea acută a acestora sunt posibile şi alte riscuri în ceea ce
priveşte prezenţa reziduurilor antibacteriene din alimente – acestea pot fi mutagene sau carcinogene şi
pot duce la dezvoltarea antibioticorezistenţei (Davidek, J. 2009).

Acizii organici sunt utilizaţi timp de zeci de ani în conservarea hranei pentru animale, fie pentru
protejarea alimentelor de distrugere microbiană şi fungică, fie pentru a mări efectul de conservare a
hranei fermentate pentru animale, de exemplu, a silozului. Acizii organici nu sunt antibiotice, dar dacă
sunt folosiţi corect, împreună cu nutriţia, managementul şi măsurile de bio-securitate, aceştia pot fi un
instrument puternic în menţinerea de sănătate a tractului gastro-intestinal la păsări, favorizând
îmbunătăţirea performantelor lor (Ghazalah, A. et al. 2011). Principiul acţiunii acizilor este de a reduce
pH-ul în stomac şi în intestine, astfel încât mediul intestinal este prea acid pentru creştere bacteriană.
În plus, acizii organici îmbunătăţesc digestia proteinelor la tineretul animal prin stimularea secreţiei de
enzime pancreatice (Mellor, S. 2000). E important şi faptul că, în comparaţie cu antibioticele, aceste
substanţe nu creează rezistenţă bacteriană (Partanen, K., Mroz, Z. 1999).

MATERIAL ŞI METODĂ

Obiectivul cercetărilor s-a axat pe influenţa exercitată asupra principalilor indici de producţie de
către remediul NOACK AC PD2, fabricat şi omologat de FF Chemicals Holand (Olanda) ce conţine
acizi organici (formic - 33%, acetic - 13.5%, lactic - 11%, citric - 8%).
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Cercetările s-au efectuat pe pui broiler, hibridul Ros-308, pe parcursul a 42 zile, în cadrul fermei de
păsări „S&D Service” din satul Step-Soci, raionul Orhei, în perioada februarie-martie 2014. Puii au
fost examinaţi clinic şi divizaţi în două loturi a câte 20 000 de capete fiecare (lot martor şi experimental),
întreţinuţi în două hale de producţie. În alimentaţia puilor din ambele loturi s-a utilizat nutreţ combinat
granulat standard. În dependenţă de vârstă, s-a modelat nivelul energetic (3005-3200 Kcal EM/Kgl) şi
cel proteic (22,5%-19%).

În lotul experimental s-a administrat furaj cu prebioticul NOACK AC PD2, în doza de 3 kg/t furaj,
dozajul recomandat de producător fiind de 2-10 kg/t furaj, până la sacrificare timp de 42 zile. În lotul
martor s-a administrat furaj fără adaos de acidifiant.

Pe parcursul derulării experimentului s-a urmărit asigurarea unui microclimat optim, a unui nivel de
furajare şi adăpare corespunzător. Pe parcursul cercetărilor, păsările au fost examinate permanent,
înregistrându-se toate datele referitoare la evoluţia consumului de furaj şi a creşterii în greutate. La a
42-a zi s-au prelevat probe de sânge de la puii din ambele loturi pentru determinarea unor indici
hematologici şi biochimici.

Datele obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul criteriului Stiudent. Rezultatele constituie
valori medii + eroarea standard. Pragul de semnificaţie prezentat este P<0,01 – 0,05.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Pe parcursul investigaţiilor, puii din ambele loturi au fost hrăniţi şi întreţinuţi conform programului
stabilit. În urma observaţiilor efectuate pe o perioadă de 42 zile nu au fost semnalate abateri, reacţii
adverse privind sănătatea lor. Săptămânal s-a determinat gravimetric masa corporală şi s-au numărat
puii care prezentau diaree (murdăriri la cloacă cu mase fecale). Datele prezentate în tabelul 1 reprezintă
procentul de îmbolnăvire a puilor în loturile studiate. S-a constatat un procent mai mare al morbidităţii
la puii din lotul martor - 11,4%, comparativ cu 6% la cei din lotul experimental. Acest lucru se datorează,
probabil, mediului acid care a favorizat creşterea microflorei benefice şi reducerea celei patogene, de
asemenea, având şi efect benefic asupra celulelor tractului gastrointestinal.

Prin administrarea unor acizi organici în dieta păsărilor cercetătorul A.A. Ghazalah (2011) a obţinut
un conţinut cecal de lactobacili cu 4% şi de coliformi cu 5,7 % mai mare (p <0,01) în lotul experimental,
un conţinut de bacterii anaerobe mai mare în lotul martor şi un conţinut similar de E. coli în ambele
loturi. Cercetătorii Alshawabkeh, Kanan (2005) şi Al-Natour (2003) au observat că administrarea
acidifianţilor în furaje în cantitate de 0,5-1,5% reduce semnificativ viabilitatea bacteriei Salmonella
gallinarum. De asemenea, Garcia et al. (2007) au remarcat că puii de carne, în furajul cărora au fost
adăugaţi acizi organici, înălţimea vilozităţilor în duoden şi în jejun este mai mare cu 5.000 sau 10.000
ppm. Dalia Mansour Hamed et al. (2013) raportează că în cadrul unui experiment efectuat pe prepeliţe
infestate cu Salmonella Enteritidis, grupurile de păsări cărora le-au fost administraţi acidifianţi au
obţinut un număr mai mic de afecţiuni gastrointestinale.

Zilnic se ducea o evidenţă strictă a tuturor puilor morţi. Procentul letalităţii a constituit 1,9% (380 de
pui) în lotul experimental şi 2,7% (540 de pui) în lotul martor. Scăderea ratei mortalităţii după
administrarea acidifianţilor a fost observată şi de A. Ghazalah (2011), E. Voiniţchi (2013) şi alţii.

La debutul experienţei, puii din ambele loturi aveau o greutate medie 43,0+0,24 g, iar la sfârşit, puii
din lotul experimental, care au primit prebiotic în furaj, aveau un surplus de masă corporală egal cu 110
g (p<0,01). Greutatea medie/cap a fost de 2750+21,7 g la lotul experimental şi de 2640+20,1g la lotul
martor, diferenţa de 110 g (sau cu 4,2 % mai mare) între cele două loturi fiind statistic semnificativă.

Rezultate asemănătoare cu cele din prezentul studiu cu privire la creşterea în greutate a puilor
broiler au fost obţinute de cercetătorii I. Ţibru (2005), B. Owens et al. (2008), A. Sheikh et al. (2011)
şi A. Ghazalah et al. (2011), care au constatat că suplimentarea de acizi organici la puii broiler au
îmbunătăţit creşterea în greutate, în comparaţie cu grupul martor. Acest fapt se datorează, probabil,
efectului benefic al acizilor organici asupra florei intestinale. Acizii organici pot afecta integritatea
membranei celulare a bacteriei sau pot interfera cu transportul nutrienţilor şi afectează metabolismul
energetic provocând astfel efectul bactericid (Ricke, S. 2003).

În tabelul 2 sunt prezentate date referitoare la indicii biochimici analizaţi. S-a constatat faptul că
nivelul de proteină totală la puii din lotul experimental a alcătuit 3,473±0,35 g/L şi 3,481±0,41 g/L la cei
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din lotul martor, ceea ce denotă faptul că nu s-au observat diferenţe esenţiale. Rezultate asemănătoare
privind diferenţa nesemnificativă a nivelului de proteină din serul puilor broiler care au primit acidifiant
şi ale celor din loturile martor au fost raportate şi de Azza M. Kamal (2014). Totuşi este necesar de a
menţiona că valorile de referinţă (Ghergariu, S. et al. 2000) sunt de 4,14-4,96 g/dl. Alţi autori (May,
J.D. 1978; Voiniţchi, E. 2013) comunică majorarea cantităţii de proteină totală la puii broiler sub acţiunea
unor prebiotice, fapt legat de o absorbţie mai ridicată la nivel de intestin a proteinei furajere.

Analiza dinamicii ureei (g/L) în serul sanguin la puii broiler a demonstrat o majorare cu 3,07% la
lotul experimental faţă de cel martor, ceea ce ar putea constitui rezultatul unui metabolism proteic mai
intensiv şi al absorbţiei ridicate de aminoacizi. Concentraţia de glucoză analizată a atins un nivel de
8,44 mmol /L în lotul experimental şi de 8,39 mmol/L în cel martor.

Tabelul 2. Valorile indicilor biochimici la puii broiler trataţi cu NOAK AC PD2 (M±m)

Tabelul 1. Evoluţia sporului de masă corporală (M±m, gr), valorile indicatorilor
bioproductivă la puii broiler

Lot 
Martor Experimenta l Vârstă, 

zile 

Valori de referinţă 
cross COB 500, 

a. 2012 N M±m n M±m 
1 42 20000 43,0+0,24 20000 43,0+0,24 
7 185  167,0±2,3  180,0±1,9* 

21 916  890±4,5  915,0±4,9** 
42 2768   2640±28,3  2750±21,7* 
Viabilitatea, % -540 97,3 -380 98,1 
Incidenţa diareei, %  11,4  6  
Rata de conversie  
furaj /carne obţinută  

 1,74  1,69 

 

Loturi de  animale Indici Zile de 
cerceta re  E xperimental Martor 

Proteină totală (g/L)  4 2 3,473±0 ,350 3,481±0,4 1 
Uree (g/L) 4 2 0,67±0,23 0,65±0,21 
Glucoză  (mmol/L) 4 2 8,44±2,95 8,39±2,83 
Caliu (mg/dl) 4 2 2,81±0,60 2,15±0,71 
Fosfor  (mg /dl) 4 2 1,85±0,29 1,18±0,14 
Magneziu (mg/dl) 4 2 1,48±0,25 1,18±0,71 
 

Datele referitoare la concentraţiile de calciu, fosfor, care alcătuiesc profilul mineral, indică valori
medii faţă de normele de referinţă, iar raportul dintre calciu şi fosfor în hrana puilor este optim. E
cunoscut faptul că metabolismul mineral joacă un rol important în menţinerea stării generale de sănătate
şi obţinerea unor performanţe mai bune (sporul în greutate şi conversia furajului).

Homeostazia calciului şi fosforului este menţinută prin mecanisme complexe, prin implicarea unor
hormoni ca parathormonul şi calcitonina, care au o acţiune antagonistă. Astfel, secreţia parathormonului
este activată în hipocalcemie şi diminuată în hipercalcemie. În experienţa noastră, pe parcursul testării
efectului prebioticului NOAK AC PD2 asupra unor indici ai metabolismului mineral, nu s-au înregistrat
valori statistic distinctive.

Astfel, concentraţia calciului în serul sanguin a alcătuit 2,81±0,60 mg/dl la puii din lotul experimental
şi 2,15±0,71 mg/dl la puii din lotul martor ( t=0,710; p>0,05). Datele obţinute se încadrează în valorile de
referinţă expuse de S. Ghergariu ş.a. (2000). Totuşi e necesar de precizat că s-a intensificat funcţia
calcitoninei, care îşi exercită rolul biologic prin interacţiunea cu celule-ţintă aflate îndeosebi la nivelul
sistemului osos şi al rinichilor şi într-o mai mică măsură la nivelul intestinului. Un alt indice, concentraţia
serică a fosforului, a înregistrat valori de 1,85±0,14 mg/dl la lotul de pui experimental şi de 1,18±0,14
mg/dl la cel martor.

Este important faptul de a remarca că concentraţia serică a fosforului la puii din lotul experimental
a fost cu 0,67 mg/dl mai mare, ceea ce alcătuieşte 36,2% ( t=2,080; p>0,05).

Legenda: p <0,01*; p <0.001**
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Un alt indice care determină profilul macromineral este concentraţia de magneziu (mg/dl). Magneziul
este, după potasiu, al doilea cation important din interiorul celulei, găsindu-se în toate ţesuturile animale,
precum şi în lichidele extracelulare (Maršall, Dj. 2009). În cadrul patologiei multifactoriale rolul deficitului
de magneziu ca factor de risc este din ce în ce mai intens studiat. Consecinţele acestui deficit pot fi
observate la nivel neuromuscular, în metabolismul fosfocalcic şi al potasiului, în patologia bolilor
cardiovasculare şi în cazul unor stări alergice (Maršall, Dj. 2009).

Concentraţia serică a magneziului la puii de carne, studiaţi s-a aflat la un nivel de 1,48±0,25 mg/dl în
lotul experimental, care a beneficiat de acidifiantul NOAK AC PD2, şi de 1,18±0,71 mg/dl în lotul
martor. Rezultatele cercetărilor noastre relevă că nivelul magneziului determinat în cadrul ionogramei
a crescut la puii din lotul experimental cu 0,3 mg/dl sau cu 20 %, fapt ce demonstrează acţiunea
benefică a acidifiantului. Creşterea nivelurilor de calciu şi fosfor în serul sanguin produs prin suplimentarea
hranei cu acizi organici se poate explica prin reducerea pH-ului tractului gastrointestinal în urma utilizării
acestor acizi, ceea ce îmbunătăţeşte absorbţia mineralelor din intestin în fluxul sanguin. Rezultate
similare au fost descrise de S. Boling et al. (2001). De asemenea, cercetătorii M. Abdo şi A. Zeinb
(2004), A. Ghazalah et al. (2011), E. Voiniţchi (2013), M. Kamal Azza (2014) au observat creşterea
concentraţiei de calciu seric la puii de carne în furajul sau apa cărora a fost administrat acidifiant. Mai
mult decât atât, M. Kishi et al. (1999) au menţionat că acidul acetic alimentar previne osteoporoza la
şobolanii ovariectomizaţi prin reducerea de turnover osos, deoarece îmbunătăţeşte absorbţia intestinală
a calciului prin îmbunătăţirea solubilităţii acestuia.

CONCLUZII

Studiul dat demonstrează importanţa utilizării acizilor organici ca aditivi furajeri la îmbunătăţirea
performanţelor de creştere a puilor de carne, prin acţiunea lor fiziologică în inducerea creşterii, prin
activitatea unor mecanisme endogene şi prin efectul lor benefic antimicrobian.

Administrarea preparatului cu coninut de acizi organici a favorizat reducerea morbidităţii la puii din
lotul experimental, care a atins un nivel de 6% faţă de 11,4% în lotul martor, scăderea ratei letalităţii, care
a constituit 1,9% în lotul experimental faă de 2,7% în lotul martor, obţinerea, la vârsta de 42 de zile, a unei
greutăi corporale cu 110 g mai mare la puii din lotul experimental faţă de puii din lotul martor.

Se propune ca acidifiantul NOAK AC PD2 să fie utilizat pentru stimularea apetitului la pui şi pentru
obinerea unui spor de greutate corporală maximă. De asemenea, produsul dat poate fi utilizat, împreună
cu complexul de măsuri sanitaro-veterinare, pentru profilaxia infestării carnei de pui cu Sallmonela.
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