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Literatura în domeniu atestă și confirmă faptul că dezvoltarea 
zootehniei contemporane întrunește unele obstacole, printre care mai 
esențiale stresul tehnologic, insuficiența remediilor medicamentoase 
inofensive, care, în ansamblu, influențează negativ cantitatea și calitatea 
produselor obținute de la animale [4,5,6]. În ultimele decenii oamenii 
de știință din domeniul medicinei veterinare, biologiei, îndeosebi 
biotehnologiei sunt preocupați de identificarea și cercetarea remediilor 
medicamentoase de origine naturală, prioritate având în acest proces 
științific cele de origine vegetală [1, 5, 7]. Recent a fost elaborat un 
produs medicamentos nou, destinat în exclusivitate pentru medicina 
veterinară și zootehnie – ZooBioR.  

Experimentul s-a desfășurat în condiții fiziologice de fabrică 
avicolă, pe un număr de 70 de găini ouătoare tinere, aparținând 
hibridului Braun-Nic, divizate în 5 loturi a câte 14 capete în fiecare lot. 
Păsările incluse în cercetare au fost sănătoase, analoage din punctul de 
vedere al vârstei, stării fiziologice, origine, masei corporale, fiind cazate 
în aceeași hală, cu aceleași condiții de mediu, și asistență veterinară. Pe 
durata experimentului, păsările au fost monitorizate și examinate pentru 
evaluarea stării de sănătate. În același timp, obiect al cercetărilor a fost 
produsul autohton ZooBioR® - 2plus, cu care la 4 loturi experimentale 
(LE) de păsări, hrana cărora a fost suplimentată cu 5,0; 10,0; 15,0 și, 
respectiv, 20,0 mg substanță activă/kg furaj combinat. Găinile din lotul 
martor au beneficiat de un regim alimentar obișnuit. Pentru aprecierea 
stării de sănătate, la debutul studiului, și ulterior pe durata acestuia, 
păsările au fost examinate, iar la 5 găini din fiecare lot s-a determinat 
temperatura corporală și mișcările respiratorii într-un minut. 
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Pentru analize de laborator au fost prelevate probe de sânge în trei 
etape: la începutul studiului, de la 5 găini aleatoriu; și pe parcursul 
studiului, de la câte 5 păsări din fiecare lot – la cca 1 lună de la debutul 
studiului, precum și ulterior la finele acestui experiment, care a coincis 
cu 129 zile de cercetări, în eprubete standard. Probele de sânge 
prelevate de la găini, pe durata primelor 4 luni ale ciclului de ouat au 
fost citite la un analizator hematologic automat. Zilnic, pe loturi 
separate, au fost colectate și numărate ouăle de găină. Rezultatele 
obținute atestă că pe durata experimentului, pe o perioadă de 129 de 
zile, preparatul ZooBioR nu a provocat reacții adverse la nivelul 
tractului gastrointestinal sau la nivel de organism al găinilor. Cercetările 
întreprinse atestă faptul că produsul testat exercită proprietăți antistre-
sorii și adaptative, impact conturat și în temperatura corporală, care la 
debutul studiului a fost situată la același nivel la toate loturile, pe când 
pe durata experienței a fost cu 0,26-0,30oC în raport cu valorile 
martorului. Valori mult mai reduse au fost semnalate și în cazul mișcă-
rilor respiratorii (cu 3,6-7,2 mișc/min) la LE în comparație cu martorul.  

Pe fundalul medicației cu ZooBioR eritrocitele în sânge prezintă o 

slabă tendință de scădere la 1-a cercetare cu 1,2-4,8% și, respectiv, la a 

2-a investigare cu 1,7-8,0% față de lotul martor, pe când în cazul HB și 

HCT nu se atestă o tendință univocă. S-a stabilit că volumul eritrocitar 

mediu (MCV) la găini în primele luni de ouat manifestă o tendință 

veridică de scădere (de1,13-1,15 ori p<0,001). La ultima etapă de 

cercetare valoarea, MCV la 3 loturi (1; 2 și 3) tratare cu doze mici și 

medii de ZooBioR este cu 0,6-2,7% mai scăzut față de martor. Unii 

autori au relatat un nivel scăzut al MCV în sânge la iepurii, model 

biologic universal, crescuți într-un raion relativ curat, în confruntare cu 

rezultatele obținute într-o zonă intens poluată [8]. Valoarea 

hemoglobinei eritrocitare medii (MCH) la găini, cu înaintarea în ciclul 

productiv, crește veridic (p<0,01). Comparativ, la 1-a cercetare la toate 

LE nivelul MCH are o tendință de creștere, ceea ce reprezintă 1,0-5,1% 

față de martor, tendință care la finele cercetării nu este aparentă. Pe 

durata cercetării, valoarea medie a MCHC (cantitate de hemoglobină 

eritrocitară medie) la păsări are o tendință de creștere marcantă (păsări 

intacte, p<0,001). În acest timp, indicele investigat la 1-a cercetare a 
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fost cu 1,6-9,4% mai mare față de control, tendință care persistă la finele 

studiului la LE 2 (+3,1%, față de martor). Valorile parametrilor 

hematologici investigați avantajos, corespund valorilor indicate în 

literatura de specialitate [3]. Numărul trombocitelor în sânge la găini 

din LM, la 1-a investigare (cca 1 lună de la debut) s-a diminuat, 

scăderea fiind de 37,2%, pe când la puicuțe a căror hrană a fost 

suplimentată cu ZooBioR continuă să diminueze, ceea ce reprezintă o 

scădere de 25,2-47,4% (p<0,05). Către finele studiului parametrul 

investigat are o tendință de creștere marcantă la găini din toate loturile, 

fără schimbări palpabile între acestea. 

Leucocitemia la 1-a cercetare prezintă o tendință de creștere, care la 

găini din LM este de 35,9% (p<0,01), timp în care acest indice la LE 1, 

2 și 3 este mai redus cu 1,9-5,4%, față de control, fenomen care poate 

fi catalogat ca benefic, ipoteză confirmată la finele studiului, când 

are loc o scădere a leucocitelor în sânge la găini din toate loturile. O 

tendință similară se atestă și în cazul limfocitelor în sânge. 

Concomitent se atestă că la 1-a cercetare remediul ZooBioR a stopat 

tendința de scădere a granulocitelor, care sunt mai numerice cu 3,2-

12,8% față de martor. La finele studiului, la LE 1, 2 și 4 parametrul 

cercetat manifestă o tendință de amplificare, creșterea fiind de 1,9-

9,3% față de control. Despre un echilibru benefic al populației de 

heterofile/limfocite (mai puține limfocite, și mai multe heterofile,) 

la animale raportează unii autori în urma administrării produselor 

bioactive [2,4]. Un alt parametru, monocitele în sânge, care la prima 

cercetare are o tendință de scădere la lotul martor, care este de 6,0% 

față de fond. În acest timp, la găini din LE alimentate cu ZooBioR 

există o ușoară tendință de creștere, ceea ce reprezintă 7,9-17,5% 

față de martor. La ultimul termen de cercetare, parametrul 

hematologic investigat prezintă o tendință de creștere (+9,5%, la 

LM). Această tendință persistă și la 3 LE 1, 3 și 4, creșterea fiind de 

7,2-20,3% în comparație cu martorul. Important este și faptul că 

monocitele în sânge, numai la LE 2, hrana cărora a fost suplimentată 

cu produsul testat în doză de 10,0 mg substanță activă/kg furaj 

combinat, bănuită optimală s-a diminuat la finele studiului, scăderea 

fiind de 12,5%, față de valoarea precedentă. În plus, acest indice s-a 
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adeverit a fi mai mic cu 8,7% față de martor, lot de păsări la care și 

producția de ouă a fost mai bună.  

În concluzie, specificăm că ZooBioR administrat găinilor pe o 

perioadă lungă de timp a fost bine tolerat de păsări, influențează 

pozitiv starea de sănătate a acestora, de atenuare a stresului 

tehnologic, fortificare a hematopoiezei, fapt reflectat în 

productivitatea găinilor.  
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