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La ora actuală, tot mai mulţi oameni solicită produse de origine ani-
mală calitative, inofensive, şi în special cu proprietăţi dietetice şi gusta-
tive deosebite. Aici, specificăm că carnea de iepure se încadrează într-u 
totul în această categorie de produse alimentare. Acest lucru, cât şi ca-
pacităţile formidabile ale acestei specii de animale: viteza de creştere, 
reproducerea, condiţiile accesibile de cazare şi exploatare, furajare ş.a. 
au impulsionat dezvoltarea vertiginoasă a cuniculturii. Publicaţiile, cu re-
ferinţă la problema în cauză, relevă că în condiţiile intensive de creşterea 
a animalelor, în special ale iepurilor intervin mulţi factori care pot influ-
enţa negativi sănătatea, bunăstarea şi performanţele productive şi repro-
ductive (Макарь В. и др., 2018). În cazul remediilor medicamentoase 
folosite pentru contracararea acestor fenomene actualmente prioritate 
se oferă celor de originea naturală şi în special vegetală (Rudic V., 2007; 
Macari V. ş.a., 2017). 

Scopul cercetării constă în elucidarea impactului remediului BioR, uti-
lizat într-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi în special asupra 
potenţialului reproductiv la iepuroaice. Experimentul s-a realizat pe 2 
loturi, a câte 30 iepuroaice pe durata ciclului reproductiv. La lotul expe-
rimental s-a administrat BioR în doză de 1,5 ml/cap, iar celor din lotul 
martor – 1,0 ml ser fiziologic. Iepuroaicele, cât şi progeniturile lor au fost 
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monitorizate permanent, pe parcursul cercetării s-au determinat tem-
peratura corporală, numărul mişcărilor respiratorii pe minut şi frecvenţa 
cardiacă la câte 7 iepuroaice din ambele loturi. Pentru investigaţii de la-
borator la debutul studiului s-a recoltat sânge de la 5 animale, aleatoriu 
şi a doua oară de la câte 5 animale din fiecare lot la finele lui, la a 45 zi 
de lactaţie. Progeniturile iepuroaicelor au fost cântărite în grup (la fiecare 
iepuroaică): la 1 zi de naştere, şi ulterior la a 10, 21, 30 zile de la naştere. 
De specificat că, a 5 cântărire a iepuraşilor s-a realizat – individual, la fine-
le studiului, la a 45 zi de la naştere. 

Remediul BioR pe parcursul experimentului de 80 zile n-a provocat 
reacţii adverse s-au alte abateri în sănătatea iepuroaicelor, precum şi a 
descendenţilor acestora. Mai mult ca atât, BioR a dezvăluit însuşiri adap-
tative reflectate şi în temperatura corporală mai inferioară cu 0,06-0,18oC 
în raport cu martorul pe dura studiului, tendinţe pozitive fiind semnalate 
şi în cazul valorilor frecvenţei respiraţiei şi contracţiilor cardiace. În plus, 
menţionăm că produsul testat, n-a indus schimbări esenţiale în parame-
trii hematologici, fapt ce atestă inofensivitatea BioR. Aici, s-a stabilit că 
RioR a indus o tendinţă de creştere a eritrocitelor şi hemoglobinei cu 
4,7% şi cu 9,6% respectiv, în raport cu lotul martor. La aceeaşi etapă, la 
a 45-a zi de lactaţie numărul leucocitelor la iepuroaicele tratate cu BioR 
este cu 7,3% mai mare faţă de martor, fenomen ce explică rezistenţa ne-
specifică. Cercetările efectuate au stabilit o tendinţă de creştere în sân-
ge: a eozinofilelor de 1,7 ori, a granulocitelor cu 11,4% şi o diminuare a 
monocitelor cu 31,3% la lotul experimental, faţă de lotul martor. 

În studiul ştiinţific de implementare a produselor medicamentoase în 
producere un interes aparte prezintă impactul acestora asupra parame-
trilor productivi, după caz reproductivi la animale. Studiile au arătat că 
prolificitatea iepuroaicelor tratate cu remediul BioR a crescut cu 8,9%, 
precum şi numărul iepurilor vii la naştere în lotul experimental a fost mai 
mare decât în lotul de referinţă. Medicaţia cu BioR conduce la o tendinţă 
de amplificare a masei corporale a unui pui la naştere, reflectate în masa 
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cuibului de iepuri la naştere, ca şi în indicii productivi ai tineretului cuni-
cul pe parcursul perioadei de alăptare. Un indicator fidel al sănătăţii ie-
puroaicelor, cât şi al progeniturilor acestora este capacitatea de alăptare 
a iepuroaicelor, care se determină la a 21-a zi de lactaţie. Parametrul cer-
cetat la iepuroaice tratate cu BioR a fost de 3353,3 g, valoare mai mare 
cu 39,0%, faţă de control. Pe parcursul desfăşurării experimentului pe ie-
puroaice şi descendenţii lor, cea mai mare pondere revine perioadei de 
înţărcare, care s-a petrecut la vârsta de 45 zile. Aici, numărul de iepuri în 
medie la o iepuroaică tratată cu BioR a fost de 9,2 cap, valoare mai mare 
cu 1,2 cap, faţă de control, iar masa medie a un-i iepure este de 867,5 g, 
care este mai mare cu 170,5 g, sau cu 24,5% în comparaţie cu martorul 
(p<0,05). În paralel, sporul zilnic al unui iepure pe perioada de 45 de 
zile la progeniturile iepuroaicelor tratate cu remediul BioR a constituit în 
medie 17,87 g, ce este mai mare cu 3,68 g, ce reprezintă 25,9% în raport 
cu valorile lotului martor. 

Astfel, rezultatele de evaluare a modificărilor parametrilor reproduc-
tivi la iepuroaicele tratate cu BioR, cât şi a parametrilor productivi la des-
cendenţii acestora pe perioada de 45 de zile de creştere demonstrează 
că, remediul testat se implică activ în fortificarea parametrilor investigaţi. 
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