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INFLUENŢA PREPARATULUI BIOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI
INDICILOR PRODUCTIVI LA TINERETUL PORCIN

ALIMENTAŢI CU RAŢII CARENŢATE
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Abstract. These investigations tried to establish the benefit of natural remedy BioR of algal origin
obtained from Spirulina platensis due to modern technology and  given to young pigs fed on deficiency
portions. Thus, it has been proved that the use of the preparation tested twice by 2,0 ml intramuscular
with an interval of one month contributed essentially to the metabolism’s equilibrium of the animal’s
organism. The effects have been well reflected on the one hand by the growth of the productive
indices and on the other hand by the decrease of the specific consumption of 1 kg increase in weight.
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INTRODUCERE

În ultimele decenii ramura creşterii suinelor s-a dezvoltat intens, devenind în numeroase ţări una din
principalele ramuri ale producţiei animaliere atât prin volumul produselor livrate, cît şi prin cantitatea de
nutreţuri combinate utilizate. În timpul de faţă alimentaţia suinelor este mijlocul cel mai la îndemână
pentru a stăpâni costurile de producţie şi calitatea produselor obţinute (I. Dinu, V. Bacila, A. Cuc et. al,
2002; V. Harea, V. Radionov, I. Rotaru, 2007). Pentru majorarea valorificării substanţelor nutritive din
nutreţurile combinate, diminuarea factorilor stresorii şi activizarea mecanismelor de adaptare, sunt
utilizate substanţe biologic active, care în general, nu au o valoare nutritivă proprie, dar contribuie
direct, prin însăşi conţinutul lor, la asigurarea sau completarea necesarului animalelor în anumiţi nutrienţi,
iar folosirea lor permite, în primul rând, îmbunătăţirea stării de sănătate şi a performanţelor zootehnice
în condiţii de eficienţă economică.

Preparatul BioR este un remediu biologic activ obţinut prin tehnologii originale de sinteză orientată,
extragere succesivă, fracţionare şi purificare a principiilor bioactive din biomasa algei cianofite Spirulina
platernsis (V. Rudic, 2007). Acest produs conţine aşa substanţe biologic active precum ar fi aminoacizi
şi oligopeptide, produşi intermediari ai metabolismului glucidic şi lipidic, macro- şi microelemente. De
menţionat că acest preparat a fost testat şi studiat multiaspectral pe porcine de diverse categorii şi stări
fiziologice în condiţii de complex, alimentate conform cerinţelor în vigoare (T. Grosu, V. Macari, V.
Gudumac, V. Rudic, 1996; V. Macari, 2002, 2004).

Având în vedere aceste aspecte, în prezenta lucrare s-a urmărit efectul bioproductiv al produsului
BioR, administrat tineretului porcin alimentat cu raţii carenţate.

MATERIAL ŞI METODĂ

Investigaţiile privind administrarea preparatului BioR de origine algală şi studierea influenţei acestuia
asupra sănătăţii şi indicilor productivi la tineretul suin, au fost efectuate în clinica Facultăţii de Medicină
Veterinară din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, precum şi în cadrul Catedrei de Zooigienă
a Facultăţii de Medicină Veterinară. În calitate de material biologic au servit purceii metişi obţinuţi de
la încrucişarea raselor Marele Alb şi Landrace. Purceii antrenaţi în cercetare au fost selectaţi conform
cerinţelor în vigoare (genotip, vârstă, greutate corporală) şi întreţinuţi în condiţii identice conform normelor
igienico – sanitare. Principiul de organizare a acestui experiment cu utilizarea remediului BioR este
redat în tabelul 1.

După cum se vede din schema efectuării cercetărilor, alimentaţia loturilor de purcei luaţi în studiu a
fost diferită şi anume, lotul martor a primit nutreţ combinat echilibrat după indicii nutritivi, iar loturile
experimentale 1 şi 2 au primit nutreţ combinat, la care indicii nutritivi nu au fost echilibraţi conform
cerinţelor. Reţetele de nutriţie pentru loturile antrenate în cercetare sînt prezentate în tabelul 2.

Necesarul de vitamine şi microelemente pentru lotul martor a fost asigurat prin intermediul premixului
vitamino-mineral, pe când în loturile experimentale 1 şi 2 premixul menţionat anterior nu a fost administrat.



75

Ştiinţa  agricolă, nr. 1/2008. ISSN 1857-0003

Loturile de 
animale 

Nr. de 
animale 

Masa 
medie, 

kg 

Calea de 
administrare 

Regimul 
administrării Doza, ml/cap Raţia 

Martor 5  17,04 I/mus 2 doze 2,0 ml sol. 
0,9% Na Cl Echilibrată 

Experimental – 1 5  16,44 I/mus 2 doze 2,0 ml sol. 
0,9% Na Cl Neechilibrată 

Experimental – 2 5  16,24 I/mus 2 doze 2ml BioR Neechilibrată  
 

Tabelul 1

Notă: preparatul s-a administrat de 2 ori, cu interval de 1 lună.

În procesul investigaţiilor au fost studiaţi următorii indici:
- greutatea corporală a animalelor antrenate în cercetare;
- sporul în greutate;
- sporul mediu zilnic;
- consumul specific la 1 kg spor în greutate;
- viabilitatea.

Tabelul 2
Reţetele de nutreţ combinat administrat animalelor pe parcursul investigaţiilor

Loturile Specificare Martor Experimental - 1 Experimental - 2 
Porumb, % 40 45 45 
Grâu, % 19 15 15 
Orz, % 9 10 10 
Ovăz, % 9 5 5 
Tărâţe de grâu, % 5 15 15 
Şrot de fl. soarelui, % 15 10 10 
Dicalciufosfat, % 1,6 - - 
Na Cl, % 0,4 - - 
Premix, % 1 - - 

Valoarea nutritivă a reţetelor 
U.N., kg 1,79 1,80 1,80 
Energie metabolică, MJ 19,45 19,5 19,5 
Proteină brută, g 267,8 248,0 248,0 
Proteină digestibilă, g 218,4 194,7 194,7 
Celuloză brută, g 80,9 101,3 101,3 
 În paralel, la toţi purceii incluşi în experiment, de 3 ori: la începutul experimentului, peste o lună şi la
finele studiului, în scopul determinării stării de sănătate, au fost determinaţi indicii fiziologici: temperatura
corporală şi frecvenţa respiraţiei pe minut.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În prezent este acceptată opinia că diferiţi factori stresorii (raţie neechilibrată, factori de cazare,
microclimat etc.) solicită în mod exagerat capacităţile fiziologice ale animalelor exploatate în diverse
sisteme de întreţinere. Astfel de situaţii pot avea loc şi în cazul utilizării unor produse farmaceutice:
antiparazitare, stimulatori de creştere, substanţe biologic active, premixuri ş.a. Prin urmare, în organ-
ism intervin schimbări care vor influenţa metabolismul şi implicit factorii clinici esenţiali: nivelul
temperaturii corporale, mişcările respiratorii şi frecvenţa contracţiilor cordului (V. Macari, 1998; C.
Matwichuk et. al., 1999; C. Falcă et al., 1999).

Reieşind din cele expuse mai sus, una din preocupările noastre, în timpul studiului remediului BioR, a
fost axată pe evidenţierea influenţei lui asupra valorilor mari la tineretul porcin alimentaţi cu raţii neechilibrate.
În tabelul 3 este redată valoarea medie a indicilor fiziologici la tineretul porcin antrenat în experiment.
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Tabelul 3
Evoluţia indicilor fiziologici la tineretul porcin sub influenţa preparatului BioR

Loturile de animale Numărul de animale Temperatura corporală, 
oC 

Frecvenţa respiraţiei pe 
minut 

Martor 
1 examinare 
2 examinare 
3 examinare 

5 
39,52+0,10 
39,70+0,03 
39,69+0,09 

31,8+1,4 
29,0+0,7 
30,4+0,4 

Experimental 1 
1 examinare 
2 examinare 
3 examinare 

5 
39,84+0,07 
39,78+0,03 
39,75+0,10 

30,8+0,9 
30,4+1,3 
30,8+1,1 

Experimental 2 
1 examinare 
2 examinare 
3 examinare 

5 
39,45+0,16 
39,68+0,05 
39,58+0,18 

31,0+1,3 
30,0+1,0 
30,4+0,8 

 
Din analiza rezultatelor redate în tabelul 3 constatăm, că temperatura corporală, cu vîrsta, la purcei

se modifică neînsemnat, constatându-se totuşi o tendinţă de creştere la lotul martor cu 0,170C şi la lotul
experimental 2 respectiv cu 0,130C. Menţionăm că acest criteriu, pe parcursul investigaţiilor şi, îndeosebi
la finele studiului, este mai mic la lotul experimental 2 cu 0,110C, faţă de lotul de referinţă şi respectiv
cu 0,170C faţă de lotul experimental 1, manifestare care indirect denotă o intervenţie adaptivă şi
antistresorie a preparatului testat. Concomitent trebuie menţionat faptul, că frecvenţa respiraţiei pe
minut, în linii generale, are aceiaşi tendinţă de manifestare analogică temperaturii corpului.

Astfel, rezultatele cercetărilor clinice redate în tabelul 3 relevă că valorile mari la tineretul porcin
atât din lotul martor, cât şi din cele experimentale sunt stabilite în limitele normelor fiziologice şi reflectă
o stare generală normală (V. Popa, C. Vlagoiu, 1996; G. Martineanu, 1997; V. Macari, 1998).

Conform conceptelor ecologice de bază conjugate şi cu siguranţa alimentară, este importantă
reglementarea folosirii în zootehnie şi medicină veterinară a stimulatorilor de creştere (M. Decun, M.
Stoiţa, 1997; V. Macari et. al., 2002). Prin urmare este actual şi studiul remediilor noi obţinute prin
metode moderne din microalge, asupra indicilor productivi ai animalelor.

Dinamica indicilor care caracterizează influenţa preparatului BioR asupra tineretului porcin antrenat
în experiment este redată în tabelul 4.

 Tabelul 4
Evoluţia indicilor productivi la tineretul porcin sub influenţa preparatului BioR

Loturile 
Experimental Indicii Martor 1 2 

Efectivul, cap. 5 5 5 
Durata investigaţiilor, zile 110 110 110 
Greutatea corporală iniţială a purceilor , kg 17,04± 0,04 16,44± 0,04 16,24 ± 0,02 
Greutatea corporală finală a purceilor, kg 55,7± 1,57 50,7± 1,46 56,0± 4,46  
Sporul mediu zilnic, g 351,4 311,4 361,4 
Consumul specific la 1 kg spor, U.N. 4,9 5,2 4,0 
% de menţinere 100 100 100 
 Rezultatele prezentate în tabelul 4 demonstrează că la finele experienţei greutatea corporală a
alcătuit: în lotul martor 55,7 kg, în lotul experimental 1 – 50,7 kg, iar în lotul experimental 2 – 56,0 kg.
Lotului experimental 2, căruia i-a fost administrat preparatul BioR, a avut o greutate corporală mai
mare cu 0,5% faţă de lotul martor şi respectiv cu 10,4% faţă de lotul experimental 1.

Din datele expuse în tabelul 4 se poate observa, că evoluţia de creştere, exprimată prin sporul
mediu zilnic, este mai mare la lotul experimental 2 cu 2,8%, faţă de lotul martor şi cu 16,0% respectiv
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faţă de lotul experimental 1, rezultate care pot fi atribuite intervenţiei benefice a preparatului BioR.
Consumul specific la 1 kg spor în greutate în loturile martor şi experimentale 1 şi 2 a alcătuit 4,9, 5,2 şi
4,0 U.N. Rezultatele obţinute ne indică iarăşi o prioritate pentru lotul experimental 2 (cu 18,3 % faţă de
lotul martor şi cu 23,0 % faţă de lotul experimental 1). Viabilitatea purceilor în toate loturile antrenate
în cercetare a fost aceiaşi şi a alcătuit 100 %.

Cercetările efectuate atestă, că remediul BioR de origine algală, ecologic pur, netoxic, administrat
porcinelor alimentate cu raţii carenţate a contribuit esenţial la echilibrarea metabolismului în organismul
animal, efecte reflectate pozitiv pe de o parte în creşterea indicilor productivi, iar pe de altă parte prin
micşorarea consumului specific la 1kg spor în greutate.

CONCLUZII

1. Produsul BioR testat în condiţii de clinică veterinară administrat de două ori cu interval de o lună,
a câte 2 ml intramuscular la purcei, nu a provocat reacţii adverse sau alte abateri în sănătatea animalelor.

2. Administrarea produsului BioR, tineretului suin alimentat cu reţete deficitare în substanţe biologic
active, a influenţat pozitiv asupra indicilor zootehnici de bază şi anume, sporul în greutate a animalelor
din lotul experimental 2 cărora li s-a administrat de două ori preparatul BioR în doză de 2 ml/cap cu
intervalul de o lună, a fost cu 2,8 % mai mare, comparativ cu lotul martor şi cu 16 % mai mare,
comparativ cu lotul experimental 1.

3. Experimentul a demonstrat că consumul specific de furaje la 1 kg spor a fost mai favorabil în lotul
experimental 2 şi care a fost mai scăzut cu 3,2 % faţă de lotul martor şi cu 5,0 % faţă de lotul
experimental 1.
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