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In this study are presented the results of the influence of the natural remedy BioR of algal 
origin obtained due to the modern technology from Spirulina platensis, on the health and on the 
hematological indices at broiler chickens in the conditions of avicol factory. After the successive 
administration of the remedy BioR at the broiler chickens from the age of two days has been 
proved that this remedy doesn't affect the chickens' health, on contrary, contributes to the 
stimulation of the hematopoesis and to the increase of chickens' natural resistance. 
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Conform concepțiilor actuale tot mai mult se solicită ca producția de origine animală să fie 
naturală, ecologică şi inofensivă (1,8,15). 

În ultimii ani numeroase studii se ocupă de elaborarea, testarea şi implementarea în zootehnie 
a stimulatorilor de creştere (3,11,12), însă ca alternativă la promotorii de creştere "clasici" poate fi 
numai conştientizarea avantajelor privind utilizarea noilor biotehnologii (4,7,12). 

 În acest context se lucrează fructuos în Academia de Ştiințe a Republicii Moldova, unde şi a 
fost obținut remediul BioR prin tehnologii originale,din biomasa algei cianofite Spirulina platensis 
(12,14). Acest remediu a fost studiat multiaspectual pe porcine în condiții de complex (6,7), însă cu 
siguranță, încă nu s-a elucidat nici o intervenție a acestui produs asupra tineretului avicol. 

Experimentul efectuat a urmărit influența remediului BioR administrat puilor-broileri în 
diferite doze şi regiuni asupra sănătății şi indicilor hematologici. 

MATERIALe ŞI METODe 

Studiul s-a efectuat pe 4 loturi a câte 30 pui broileri de 2 zile în condițiile fabricii avicole 
"Avicola Şaver" or. Bucovăț, R. Moldova, conform schemei redate în tabelul 1. 

Tabelul 1 Schema administrării preparatului BioR puilor-broileri 

Loturile de 

Pui 

Nr. 

de 

pui 

Regimul 

administrării 

Doza, ml 

1 dată 2 dată 3 dată 

Experimental 1 30 de 2 ori: 

la a 2 şi 21-a, iar 

lotul experimental 

3 şi a 3-a dată  

la a 34-a zi  

0,1 0,4 – 

Experimental 2 30 0,2 0,8 – 

Experimental 3 30 0,15 0,6 1,0 ml BioR 

Martor 30 0,15 ml  0,9%  

sol. Na Cl 

0,5 ml 0,9%  

sol. Na Cl 

– 

 

S-a recoltat sânge pe anticoagulant,  pentru efectuarea examenului hematologic de la 
6 pui, la a 2-a zi până la administrarea remediului BioR şi la a 43-ea zi, prealabil sacrificării, 
de la câte 5 pui din fiecare lot. 

Din sângele recoltat s-a determinat: 
 hemoglobina prin metoda hemoglobincianidică; 

 numărul de eritrocite şi leucocite, prin numărarea directă la microscop în camera 
Goreaev; 

 hematocritul prin metoda uzuală (10); 

 formula leucocitară prin examinarea la microscop, cu obiectiv de imersie, a frotiului 
de sânge colorat prin metode uzuale (10). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pe parcursul experimentului, pe o perioadă de peste 40 zile, remediul BioR testat pe pui, în 
condiții de producție, nu a provocat reacții adverse sau alte abateri în sănătatea păsărilor. Reieşind 
din faptul că acest produs a fost pentru prima dată testat pe păsări, şi în special pe puii de carne, este 
important şi studiul indicilor hematologici de bază, care reflectă atât starea de sănătate, cât şi 
schimbările survenite în organism în urma intervenției unor factori nocivi, stimulatorii, etc. (5,6,9). 
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Analiza rezultatelor redate în tabelul 2 atestă tendința de creştere sau menținere la acelaşi 
nivel cu vârsta a indicilor hematologici.  

Tabelul 2 Valorile indicilor hematologici la puii broileri trataţi cu remediul BioR 

Indicii 

Până la 

admini-

strarea BioR 

Loturile de animale 

Experi-

mental-1 

Experi-

mental-2 

Experi-

mental-3 
Martor 

Hemoglobină,  g/l 108,85±2,09 131,04±4,79 129,36±4,79 128,52±4,09 118,44±6,01 

Eritrocite,      1012/l 2,80±0,12 4,07±0,05*** 4,02±0,04*** 3,95±0,06*** 2,86±0,07 

Leucocite,      109/l  43,53±0,50 29,09±0,40*** 26,14±0,58*** 25,89±0,41*** 41,72±0,21 

Hematocrit,      % 35,00±2,00 42,0±1,06 43,0±1,37 37,2±0,96 39,6±1,82 

Neutrofile, nucleu  

bastonaşe,        %  

2,33±0,23 2,0±0,35 1,6±0,27 2,0±0,0 2,4±0,27 

Neutrofile, nucleu 

segmentat,       %  

39,67±0,97 27,8±1,43** 31,2±0,96* 25,6±1,04*** 36,0±1,46 

Bazofile,         %  2,50±0,24 2,4±0,27 2,4±0,27 2,6±0,27 2,6±0,27 

Eozinofile,      % 2,33±0,23 1,8±0,22 1,8±0,22 2,4±0,27 2,4±0,27 

Limfocite,       % 44,50±0,84 58,4±2,15** 55,0±1,46* 60,0±1,41** 48,2±2,07 

Monocite,       %  8,67±0,23 7,6±0,27 8,0±0,35 7,4±0,27 8,4±0,45 

Nota: * p< 0.05; ** P < 0.01; *** < 0.001 

 
Totodată la puii tratați cu BioR la a 43 zi, prealabil sacrificării are loc o creştere semnificativă a 

hemoglobinei şi a eritrocitelor cu 8,5-10,6% şi respectiv 38,1-42,3% față de lotul martor. Remarcăm 
că valoarea hematocritului are aceiaşi tendință de manifestare ca şi nivelul hemoglobinei şi 
eritrocitelor, rezultate ce mărturisesc despre influența pozitivă a remediului BioR asupra 
hematopoezei, lucru ce se explică probabil şi printr-o rezistență mai bună şi un metabolism mai 
intens la loturile experimentale. Astfel, influența benefică a produsului testat pe puii de carne s-a 
evidențiat şi prin menținerea leucocitelor la un nivel mai mic cu 30,3-37,9%, față de lotul de referință 
(p<0,001). 

Un şir de autori estimează că valorile leucocitelor, mai scăzute la animalele clinic sănătoase, în 
cazul testării unor remedii medicamentoase, stimulatorii sau a unor procedee tehnologice, 
mărturisesc despre o rezistență naturală mai mare (2, 6, 8, 16). 

Un rol important în realizarea efectelor pozitive ale remediului studiat la nivel celular îl pot 
avea şi modificările formulei leucocitare. Studiile efectuate denotă absența unor modificări profunde 
ale formulei leucocitare sub influența remediului BioR. În paralel, valoarea neutrofilelor cu nucleul 
segmentat la finele studiului prezintă o diminuare la loturile experimentale cu 13,3-28,9% față de 
lotul martor. Mai mult ca atât, numărul de bazofile s-a modificat analogic subpopulațiilor de 
neutrofile, fapt ce mărturiseşte inofensivitatea preparatului testat asupra păsărilor. În plus la puii 
tratați cu BioR se atestă o creştere a numărului de limfocite cu 14,1-24,5% în raport cu nivelul lotului 
martor. 

Remarcăm faptul că preparatul BioR a contribuit esențial la creşterea hemoglobinei şi 
eritrocitelor şi s-a reflectat benefic asupra competenței imunologice a tineretului avicol, deoarece ea 
este determinată şi de numărul limfocitelor şi monocitelor circulante în sângele periferic. 

CONCLUZII 

1. Preparatul BioR, obținut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, administrat puilor 
broileri, are o toleranță generală şi locală foarte bună. 

2. S-a dovedit experimental, în condiții de fabrică avicolă, că preparatul BioR administrat paranteral 
de la a 2-a zi de viață are efecte benefice asupra indicilor hematologici. 

3. Preparatul BioR, administrat puilor broileri, are efecte benefice asupra rezistenței naturale 
reflectate la finele studiului prin diminuarea numărului de leucocite şi schimbări în formula 
leucocitară (diminuarea neutrofilelor şi creşterea limfocitelor), care de asemenea mărturisesc 
despre o mai bună adaptare şi majorare a rezistenței nespecifice a organismului. 

4. În urma administrării succesive a preparatului BioR de 2 ori şi respectiv de 3 ori, începând cu a 2-
a zi de viață n-au fost semnalate diferențe palpabile în valorile parametrilor investigați. 
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5. Studiul efectuat ne permite să propunem continuarea cercetărilor despre influența remediului 
BioR asupra puilor broileri, în scopul optimizării regimului şi dozei de administrare. 
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