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ACŢIUNEA SELENIULUI ORGANIC (SEL-PLEX) ŞI ANORGANIC 
(SELENIT DE SODIU) ÎN COMBINAŢIE CU OLIGOMINERALE (I, Zn) 
ASUPRA STATUSULUI CLINICO-HEMATOLOGIC LA PUII BROILER 
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Universitatea Agrara de Stat din Moldova 

Abstract. In this study has been determined the impact of organic selenium (Sel-Plex), inorganic 
selenium (sodium selenite), of some remedies containing I, Zn, and α-tocopherol on bio-haematological 
indices in broilers. We obtained positive results in bioproductive index and an increase in erythrocytes, 
hemoglobin and erythrocyte constants MCV, MCH, RDW, the physiological average means being located 
within the limits of reference. 
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INTRODUCERE 
În ultimii ani în practica creşterii animalelor tot mai multă atenţie se atrage la obţinerea unei 

producţii ecologic pure. În legătură cu aceasta, începînd cu 2006 în unele ţări ale Comunităţii 
Europene şi SUA a fost interzisă utilizarea în hrană a antibioticilor sintetice. Astăzi, se caută 
alternative la antibiotice, care se vor folosi prin adăugarea în furajul de bază (S. Balanescu, 2013).  

Este necesar de a clarifica unele momente privind metodologia utilizării antibacterienelor în 
practica industrială de creştere a păsărilor (tineret). În caz de boli de origine bacteriană unii autori 
recomandă utilizarea produselor antibacteriene, după care deseori pot aparea forme rezistente de 
bacterii (В.Энговатов и др, 2008). Totuşi, strategia de bază în tratamentul şi profilaxia disfuncţiilor 
gastrointestinale la tineretul animalelor prevede utilizarea unui spectru îngust de produse. Aşadar, 
vaccinoprofilaxia acestor boli este puţin eficace în legătură cu răspunsul slab la antigenele 
bacteriilor, etiologia polifactorială a bolii şi cu modificarea deasă al agentului etiologic (Ďŕíčí Ŕ.Í., 
Ěŕëčę Í.Č., Čëŕĺâ Î.Ń., 2012). 

În unele ţări ale UE, începînd cu 2007 s-a impus înlocuirea antibioticilor cu scop de 
promotori de creştere cu alte produse care nu afectează consumatorii umani şi care să fie cel puţin la 
fel de eficiente în hrană ca şi antibioticile. Unii autori (P.Surai, 2006) cu scop de profilaxie al 
disfuncţiilor gastrointestinale la puii de carne recomandă folosirea combinată al produselor care 
conţin seleniu, iod şi un probiotic. Seleniul şi Iodul sunt necesare în menţinerea stării de sănătate al 
organismului, joacă un rol important în procesul de creştere, dezvoltare, totodată acţionează asupra 
metabolismului glucidic, lipidic. Seleniul manifestă o acţiune antioxidantă şi un efect 
imunostimulator (Пономаренко Ю., 2007; S. Balanescu, 2013).  

Obiectivul cercetărilor s-a axat pe influenţa seleniului organic (Sel-Plex), anorganic- selenit 
de sodiu (Na2SeO3) şi al oligomineralelor I şi Zn asupra statusului clinic, al unor indici 
hematologici.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au efectuat pe 120 pui proiler din hibridul COB 500 pe parcursul a 42 zile. Puii 

au fost examinaţi clinic şi divizaţi în 4 loturi a cîte 30 în fiecare.  
Lotul martor (30 pui). Pe parcursul cercetărilor, puii au fost examinaţi permanent şi au servit 

ca lot martor (Raţia de bază –R.B.) 
Lotul 1 (experimental, 30 pui) – R.B.+administrarea cu furajul a premixului Growmix 

(fiecare kg conţine 1000 mg I, 200 mg de selen anorganic, 60 000 mg de Zn, 700 mg de Ca, 1000 
mg Vit. E şi vit. A, D3, B1, B2, B6 –conform necesităţilor). 

Lotul 2 (experimental, 30 pui) – R.B. cu includerea zilnică în furaj a  KI 0,5 mg/kg. 
Lotul 3 (experimental, 30 pui) – R.B. + zilnic KI, 0,5 mg/kg substanţă uscată din furaj + 

Rovimix E50 absorbate ”DSM”, Polonia. Doza de 1 g/kg furaj +Sel-Plex – 0,5 g/kg furaj combinat. 
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Pe parcursul derulării experimentului s-a asigurat un microclimat optim, furajare şi adăpare 
conform normelor igienice. Temperatura în adăpost în 1 zi a constuit 33ºC şi respectiv se micşora în 
fiecare 3 zile cu cîte 3 ºC, pînă a ajuns la 18ºC.  

Hrănirea puilor a început imediat după introducerea în cuştile de creştere şi consta din 4 
perioade: I (1-10 zile) – nutreţ combinat de tip Start (producător SRL “Larsan-Nor”; II (11-20 zile) 
– nutreţ combinat de tip Creştere 1; III (21-35 zile)  – nutreţ combinat de tip Creştere 2; IV (36-50 
zile) – nutreţ combinat de tip Finiş. 

Pe parcurs s-au notat toate datele referitoare la evoluţia consumului de furaje, a creşterii în 
greutate, la a 2-a şi 42-a zi s-au prelevat probe de sînge de la puii ambelor loturi în care au fost 
apreciaţi unii indici hematologici la un analizator automat tip PCE-210, ERMA INC, Japonia.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Observaţiile clinice pe parcursul experienţei pe o perioadă de circa 45 zile, nu au fost 

semnalate reacţii adverse sau alte abateri în sănătatea şi dezvoltarea puilor de carne în urma 
administrării cu furajul al remediilor testate. Se remarcă faptul că puii broiler din loturile 
experimentale au fost mai liniştiţi, aveau la exterior un penaj mai strălucit, ceea ce indică o stare 
bună de sănătate. Puii incluşi în lotutul martor aveau penele mai mate şi rare.  

Datele obţinute privind dinamica sporului în greutate au demonstrat că iniţial masa corporală 
a unui pui a alcătuit 50 g. La vîrsta de 21 zile masa corporală medie a unui pui din lotul martor a 
alcătuit 733,8g±1,45 iar lotul experimental 2 -  802,62 g±0,05, ceea ce este cu 9,96% mai mult; 
LE3- a atins o greutate medie de 806,0±0,75; LE1 – 740,0±0,05. La vîrsta de 42 zile la finişul fazei 
de creştere masa corporală medie la lotul martor a alcătuit 2280±1,10g, deci s-a majorat cu 1547 g 
de la cîntărirea precedentă (21 zile), surplusul mediu zilnic alcătuind 73,6g. Puii din LE 2 şi LE 3 au 
avut o fază de creştere mai intensivă, greutatea medie alcătuind la LE2 2575±1,15g, iar la LE3 – 
2505±1,8g, ceea ce e cu 235g şi 225 g mai mult faţă de puii din lotul martor. Puii din ambele loturi 
experimentale au avut o mai bună dezvoltare, cu un surplus de masă corporală cu 235g (LE2) şi 
225g (LE3) mai mult. 

Evoluţiile hemoglobinei, eritrocitelor şi hematocritului, trombocitelor, volumului eritrocitar 
mediu, concentraţiei de Hb eritrocitară medie, distribuţia eritrocitară după volum, sunt redate în 
tabelul 1. Despre importanţa determinării indicilor hematologici la analizatoare comunică unii 
autori (Turcu D., 2011; Glomski C.A., Pica A., 2011; Боженко В.К., 1999; Putin V., Macari Ana., 
2013). 

În prezent este unanim acceptată determinarea profilului hematologic la animale şi păsări cu 
scop de a evolua efectul remediilor bioactive (Macari V., 2003., Balanescu S. ş.a., 2005; Turcu D. 
ş.a, 2011). 

Din datele prezentate în tabelul 1 se observă că valorile medii absolute ale eritrocitelor la 
debutul studiului au alcătuit 1,83±0,07x10 12/L. Ulterior, nivelul RBC a crescut considerabil la a 2-a 
examinare la loturile experimentale. La puii din LM cantitatea de eritrocite a alcătuit 2,45±0,06x10 
12/L iar la cei din loturile 1, 2 şi 3 experimentale a crescut cu 1,9,  3,2 şi 1,2% corespunzător. 
Fenomenul de scădere al valorii medii ale RBC la puii broiler îl explică Карпуть И.М. (2009) ş.a., 
prin faptul că la 21-28 zile de viaţă se instalează a doua perioadă imuno-dificitară. Aceşti autori la a 
27-a zi de viaţă a puilor broiler au constatat cea ma joasă valoare medie a RBC de 2,1±0,3x10 12/L. 

Dărăbuş Gh., ş.a.,(2008) comunică că în a 22-a zi de viată a puilor broiler se instalează 
valori eritrocitare mai scăzute în caz de infecţie cu coccidii.  

La finele studiului, numărul de eritrocite nu a prezentat modificări statistic veridice, totuşi 
valoarea cea mai înaltă fiind semnalată la lotul experimental 2 (LE2), cu 8,16% faţă de LM. 

Hemoglobina la debutul studiului a alcătuit 7,23±0,19 g/L. În ziua a 22-a a experimentului 
s-a observat o creştere cu 1,92 % la LE 1; 3,2% la LE2. La următoarea cercetare (42-a zi) s-au 
observat valori mai ridicate al concentraţiei de Hb la toate loturile, în raport cu valorile de referinţă. 
Totuşi, la finele studiului valorile hemoglobinei au crescut cu 6,25% la puii din LE2; cu 5,11 % la 
LE1 şi cu 3,97% la LE3, în raport cu lotul martor, şi chiar cu valorile de referinţă (S.Ghergariu et 
al., 2000). 
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Tabelul 1. Evoluţia unor parametri hematologici la puii de carne (M±m) 

 Loturile de animale (n=5) Semnificaţie Valori de 
referinţă Debut  LM LE1 LE2 LE3 

1 
recoltare 2,1±0,12 2,07±0,08 2,12±0,12 2,085±0,22 

RBC, 1012/L 2,3±0,12 1,83±0,07 2 
recoltare 2,45±0,06 2,55±0,09 2,65±0,08 2,55±0,08 

1 
recoltare 7,8±0,37 7,95±0,08 8,05±0,44 7,9±0,426 

Hb, g/L 8,28±0,61 7,23±0,19 2 
recoltare 8,8±0,06 9,25±0,39 9,35±0,27 9,15±0,318 

1 
recoltare 23,75±1,32 24,85±0,46 24,25±1,45 23,95±1,15 

 HTC, % 22,85±1,78 26,9±0,31 2 
recoltare 26,85±0,828 26,7±1,16 27,8±0,81 27,6±1,08 

1 
recoltare 23,0±1,38 26,5±4,11 31,5±2,19 33,0±6,17 Trombocite, 

103/ul  24,0±1,03 2 
recoltare 63,5±1,54 71,0±4,95 78,5±7,78 60,0±2,36 

1 
recoltare 114,0±1,62 118,8±2,24 114,8±2,37 114,9±0,79 

MCV, fl  134,7±2,86 2 
recoltare 108,4±2,3 104,8±0,96 104,7±1,95 107,8±1,47 

1 
recoltare 37,04±0,55 38,4±0,15* 37,88±0,35 37,94±0,67 

MCH, pg  39,3±0,75 2 
recoltare 35,62±0,62 35,12±0,72 35,18±0,09 35,38±0,25 

1 
recoltare 65,0±1,46 64,72±1,34 65,92±1,25 65,96±0,85 

MCHC, g/L 31,99±1,09 30,8±1,06 2 
recoltare 65,72±0,54 68,52±0,06 67,28±1,25 65,56±0,65 

1 
recoltare 13,14±0,20 14,0±0,84 13,22±0,39 13,16±0,37 

RDW, %  13,4±0,47 2 
recoltare 12,02±0,20 12,04±0,15 11,66±0,13 11,72±0,39 

Notă: RBC-eritrocite, Hb – hemoglobină, HCT – hematocrit, MCV - volum eritrocitar mediu, MCH - 
hemoglobina eritrocitară medie, MCHC - conţinut eritrocitar mediu de Hb, RDW - distribuţia eritrocitară după volum. 

Valorile hamatocritului au fost relativ mari la debutul experimentului (26,9±0,31%) în 
raport cu valorile de referinţă (22,85±1,78%). La următoarea cercetare s-au apreciat valori medii 
23,75±1,32% LM şi cu o lim maximală de 24,85±0,46 LE1. 

La finele studiului (ziua 42) la toate loturile experimentale s-a observat o stabilizare a 
hematocritului comparativ cu lotul martor (lim=26,7±1,16 – 27,8%) 

Valoarea medie a MCV (volumul celular mediu) a fost mai mare iniţial, la debutul studiului, 
care cu vîrsta a scăzut la toate loturile şi în a 21-22 zi a alcătuit în mediu Lim=114,0±1,62 – 
118,8±2,24 fl. 

Valoarea medie a MCH (hemoglobina eritrocitară medie) la debutul studiului a alcătuit 
39,3±0,75 pg. Pe parcurs s-a observat o diminuare pe măsura creşterii vîrstei, MCH scade, iar 
MCHC (concentraţia eritrocitară medie de Hb) a crescut dublu la toate loturile. În literatura de 
specialitae se aduc dovezi  privind tendinţa de creştere a MCHC la puii broiler (Glomski C.A., Piga 
A., 2011). O diviere sau chiar o scădere a MCHC au observat în cercetările sale pe puii trataţi cu un 
remediu bioactiv  (Turcu D., ş.a. 2011; Putin V., Macari Ana, 2013). 

RDW – distribuţia eritrocitelor după volum la debutul cercetărilor a constituit 13,4±0,47% şi 
s-a menţinut la acelaşi nivel (lim. 13,16±0,37 – 14,0±0,84 %) la toate loturile de pui cercetaţi.  
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La a 2-a investigaţie (42 zi) s-a observat o tendinţă stabilizatoare a RDW în loturile 
experimentale, care au beneficiat de o sursă anorganică de I,  Se, sau organică (Sel-Plex), α-
tocoferol şi KI. 

O variaţie similară (modificări ale celulelor roşii în dependenţă de volum) a acţiunii unui 
probiotic şi al Seleniului la indicii morfologici au înregistrat Назарова Е.А. (2012), şi Putin V., 
Macari Ana (2013) într-un studiu utilizând produsul Bio-R.  

Modificările înregistrate din partea statusului hematologic la puii broiler denotă faptul că 
conţinutul de Hb, cantitatea de eritrocite depind în mare măsură de necesităţile înalte al puilor în 
faza de creştere (temp înalt de creştere), de aceea utilizând unii compuşi oligominerali Ca, Se, I şi 
neapărat α-tocoferol pe o bună şi balansată raţie, putem obţine performanţe înalte.  

CONCLUZII 
1. Experimental s-a demonstrat că produsele Sel-Plex, Selenitul de Sodiu în complex cu 

oligominerale I, Zn, şi vitamina E (α-tocoferol) în condiţii fiziologice de vivariu manifestă 
proprietăţi benefice asupra stării de sănătate, indicilor productivi. 

2. Administrarea cu furajul şi apa de băut a remediilor studiate a indus o creştere a eritrocitelor, 
hemoglobinei şi al constantelor eritrocitare MCH, MCV, RDW. 

3. Rezultatele obţinute impun necesitatea continuării studiilor privind rolul seleniului organic, 
α-tocoferolului şi al I asupra sistemului prooxidant – antioxidant la puii de carne.  
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