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  Invenţia se referă la zootehnie, în special la 
cuniculicultură şi poate fi utilizată pentru majorarea 
productivităţii la iepurele de puf.                            

Procedeul propus de stimulare a productivităţii la 
iepurele de puf include administrarea unui stimulator, 
drept care se utilizează preparatul medicamentos care 
conţine extract din biomasa tulpinii cianobacteriei 
Spirulina platensis  CNM-CB-02 în concentraţie de 

0,1…1,0 % de substanţă uscată în soluţie fiziologică, 
administrat intramuscular de 3 ori până la şi după 
recoltarea pufului în doză de  0,1…2,5 ml/cap.  

Rezultatul constă în majorarea indicilor produc-
tivităţii la iepurele de puf prin ameliorarea proceselor 
metabolice în organism. 
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Descriere: 
  Invenţia se referă la zootehnie, în special la cuniculicultură şi poate fi utilizată pentru majorarea productivităţii la 

iepurele de puf. 
Este cunoscut procedeul de simulare a productivităţii la iepure care include utilizarea cu hrana zilnică a substanţei 

chimice clorură de magneziu şi a enzimei macerobacilină [1]. 5 
Dezavantajul acestui procedeu constă în originea chimică şi sintetică a substanţelor utilizate, ceea ce poate duce la 

modificări negative în organismul animal.  Cu atât mai mult că n-a fost studiată influenţa acestor substanţe asupra calităţii 
şi cantităţii pufului. 

Se mai cunoaşte şi procedeul de stimulare a productivităţii şi a calităţii lânii de oi, el fiind cel mai apropiat după esenţa 
tehnică şi rezultatul obţinut [2]. Procedeul constă în adăugarea în hrana berbecilor de remonţă pe parcursul a 139 de zile a 10 
unui stimulator - formiatului de sodiu a câte 0,7 din greutatea substanţelor din raţie. 

Dezavantajul acestui procedeu constă în originea chimică a substanţei şi în modul anevoios şi îndelungat de 
administrare a stimulatorului cu hrană (dozarea individuală, amestecarea minuţioasă  cu hrana). 

Este de menţionat că iepurele de puf încă nu are o răspândire largă. Cu toate acestea trebuie de accentuat că 
reglementările utilizării biostimulatoarelor prevăd folosirea unor căi rapide de metabolizare (injecţia anabolizantului etc.) 15 
[Gheorghescu Gh., Temişan V., Podar C., Velea C. Tratat de creştere a bovinelor. Bucureşti, ed. Cereş, 1995], iar 
stimulatorul de origine chimică poate duce la modificări negative în organismul animal. 

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în elaborarea unui procedeu care ar asigura majorarea 
productivităţii la iepurele de puf în urma administrării unui biostimulator. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune un procedeu de stimulare a productivităţii la iepurele de puf, care 20 
include administrarea unui stimulator, şi anume a preparatului medicamentos, care conţine extract din biomasa tulpinii 
cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 în concentraţie de 0,1...1% substanţă uscată în soluţie fiziologică, care se 
efectuează intramuscular în doză de 0,1…2,5 ml/cap sau 0,1…2,5 mg substanţă activă de 3 ori până la şi după colectarea 
pufului. 

Animalele din toate loturile (martor şi experimentale) au fost alimentate, întreţinute şi exploatate conform tehnologiei 25 
în vigoare. 

Preparatul medicamentos este brevetat MD 545, 1996. 
Rezultatul invenţiei constă în majorarea indicilor productivităţii la iepurele de puf prin ameliorarea proceselor 

metabolice în organism.  
Producţia de puf în loturile experimentale 2 şi 3 (doza 0,5 şi 2,5 ml/cap respectiv) a crescut cu 4,77 şi 5,7%, respectiv, 30 

faţă de debutul experienţei şi cu 12,8 şi 10,0%, respectiv, faţă de acest indice la a treia colectare în lotul  martor. Rezultatul 
este condiţionat de faptul că preparatul propus conţine un şir de substanţe bioactive: aminoacizi, vitamine, microelemente 
etc., care asigură ameliorarea proceselor metabolice în organism. 

Exemplu de  realizare a  invenţiei 
Cercetările au fost efectuate în 4 loturi de iepuri de puf întreţinuţi în condiţii zooigienice corespunzătoare. Iepurilor din 35 

loturile experimentale 1-3 li s-a administrat i.m. preparatul BioR în dozele 0,1, 0,5 şi 2,5 ml/cap, iar animalelor din lotul 
martor 1 ml ser fiziologic. 

Remediul se administra de 3 ori: cu 1-2 zile până, la 7-10 şi 25-30 zile după colectarea pufului. 
Întreţinerea, alimentaţia, asistenţa veterinară şi colectarea pufului de la animale au fost efectuate conform tehnologiei 

în vigoare. 40 
Administrarea preparatului BioR la animalele studiate pe parcursul cercetărilor nu a indus abateri de la starea generală 

sau fenomene de intoleranţă locală. 
Indicii care caracterizează mai amplu influenţa preparatului propus asupra iepurilor de puf sunt prezentaţi în tabel. 

Tabel 
Indicii productivităţii la iepuri sub influenţa preparatului  BioR 45 

Loturile de animale Nr. de iepuri Doza preparatului, ml  Lungimea pufului, cm Producţia de puf, g 
Martor 10 1,0 ser   

I colectare (debut)  fiziologic 9,06±0,42 86,9±4,9 
a II colectare   9,21±0,44 86,8±5,2 
a III colectare   9,27±0,44 85,9±5,4 

Lotul 1 10 0,1   
I colectare (debut)   8,37±0,32 85,0±3,3 
a II colectare   8,42±0,30 86,6±3,2 
a III colectare   8,47±0,30 86,4±3,2 

Lotul 2 10 0,5   
I colectare (debut)   9,02±0,37 92,5±4,7 
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(Continuare) 

a II colectare   9,22±0,44 94,8±4,9 
a III colectare   9,25±0,42 96,9±4,6 

Lotul 3 10 2,5   
I colectare (debut)   8,85±0,39 89,4±5,4 
a II colectare   9,21±0,47 93,1±6,1 
a III colectare   9,27±0,47 94,5±5,9 

Notă: colectarea pufului s-a efectuat o dată pe lună 
Analizând datele din tabel se poate conchide că toţi iepurii din experiment au indici productivi buni. Concomitent s-a 

constatat că lungimea pufului nu este condiţionată de preparatul administrat, dar mai mult de factorii de anotimp. 
Referitor la producţia de puf aici s-a înregistrat o creştere în loturile experimentale 2 şi 3 cu 4,77 şi 5,7%, respectiv, 

faţă de debutul experienţei şi cu 12,8 şi 10,0%, respectiv, faţă de acest indice la a III colectare în lotul martor. 5 
E important de menţionat că această creştere a productivităţii de puf este importantă luându-se în consideraţie şi faptul 

că creşterea pufului este strict corelată de factorii genetici. 
Doza optimă recomandată a preparatului BioR este de 0,5…2,5 ml/cap - loturile experimentale 2 şi 3. 
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(57) Revendicare: 

  Procedeu de stimulare a productivităţii la iepurele de puf, care include administrarea unui stimulator, caracterizat 
prin aceea că în calitate de stimulator se utilizează preparatul medicamentos care conţine extract din biomasa tulpinii 15 
cianobacteriei Spirulina platensis  CNM-CB-02 în concentraţie de 0,1…1,0 % de substanţă uscată în soluţie fiziologică, 
administrat intramuscular de 3 ori până la şi după recoltarea pufului în doză de 0,1…2,5 ml/cap.  
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