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Abstract. Currently, the positive effect of the BioR remedy, an injectable form, 

obtained by modern technologies from the cyanobacterial biomass of Spirulina 

platensis, has been demonstrated on pigs, rabbits and birds. In this context, the 

influence of the BioR-powder product on animals, in particular on rabbits intended for 

meat, is of interest. The purpose of this paper was to evaluate the effectiveness of a 

solid product form, conventionally called ZOOBOIOR. This paper included 120 

recently weaned rabbits, divided into four equal groups: 3 experimental (EL) and the 

control group (CL). The experimental groups were fed different doses of BioR-powder 

(2.5; 5.0 and 10.0 mg/kg feed), whereas the control group did not receive this remedy. 

The importance of the tested product in improving the health and strengthening the 

productive potential in young rabbits during the breeding-fattening technological 

period is underlined. In addition, the results allow us to conclude that this 

biotechnological product during the study did not cause adverse reactions or other 

deviations in the development or health of the young rabbits. 

Keywords: BioR-powder remedy, Young rabbits, Clinical status, Productivity, 

Daily gain period 

 

INTRODUCERE 

Actualmente se simte tot mai mult insuficiența produselor de origine animală, în 

special a cărnii. În această ordine de idei, cunicultura, ramură relativ nouă a zootehniei 

moderne, intervine în ameliorarea problemei abordate cu angajament dublu: în primul 

rînd, asigurarea consumatorului cu carne şi în al doilea rând, anume cu carne calitativă, 

dietetică şi cu proprietăţi terapeutice, recomandată mai multor pături sociale [9]. 

Concomitent, în literatura de specialitate se menţionează că în pofida caracteristicelor 

benefice ale iepurelui şi adaptabilitatea acestuia, exploatarea intensivă a acestei specii 

de animale poate fi compromisă de impactul factorilor stesogeni, insuficienţa furajelor 

echilibrate, precum şi de tendinţa agenţilor economici de a folosi preparate 

medicamentoase, inclusiv promotori de creştere, adese neadecvate sau chiar 

dăunătoare pentru sănătatea animalelor şi a consumatorului [7].  

În acest context, pe plan naţional şi internaţional, pentru realizarea acestor 

sarcini, se necesită de urgenţă elaborarea, testarea şi utilizarea remediilor biologic 

active, inofensive pentru animale, om şi mediul ambiant. Astfel, se dă preferinţă în 

ultimii ani remediilor de origine naturală, deoarece refuzul sau interzicerea utilizării 

produselor bioactive în zootehnie este nechibzuită şi chiar de neconceput în condiţii 

intensive de creştere a animalelor. 

În această direcţie prioritară atât pentru ştiinţa, cât şi pentru practica zoo-

veterinară, în RM se activează intens, astfel încît, sub conducerea academicianului 

Valerie Rudic, au fost elaborate şi testate mai multe produse bioactive de origine 

algală, printre care s-a evidenţiat– produsul BioR, obţinut prin tehnologii avansate din 
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Spirulina platensis [1], manifestând rezultate benefice la porc, păsări (puii de carne şi 

prepeliţe) şi iepure [4, 10, 15, 16, 18]. 

Din aceste considerente, ne-am propus în condiţii de producţie, să evaluarea 

acţiunea remediului autohton nou – BioR-pulbere, numit convenţional –ZooBior 

asupra sănătăţii şi productivității tineretului cunicul, în perioada de creştere-îngrăşare. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Materialul de cercetare din studiul dat, considerat de sondaj, se referă la un 

efectiv de 120 iepuri, vârsta de 40-zile, recent înţărcaţi, aparţinând hibridului „Hyplus” 

(New Zeelande (mama)şi Uriaşul Alb (tata). Experimentul descris s-a realizat la ferma 

de iepuri din unitatea zootehnică „Cebotari Iurie”, satul Brăviceni, raionul Orhei. 

Iepurii luaţi în cercetare în toate cele 4 loturi antrenate în acest studiu au fost analogi 

după: origine; vârstă; stare fiziologică şi masă corporală. În plus, animalele incluse în 

acest experiment au fost cazate în condiţii similare, în acelaşi adăpost, amenajat cu 

boxe în 2 niveluri, în care parametrii de microclimat, adăpare, furajare, asistenţă 

veterinară şi alte manopere au fost identice. Principiul de organizare a experienţei cu 

utilizarea produsului BioR-pulbere iepurilor tineri este redat în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Schema utilizării remediul BioR-pulbere la tineretul cunicul 

Specificăm faptul că acest remediu medicamentos, până la oferirea iepurilor, a 

fost înglobat în furajele concentrate, care ulterior au fost supuse procedurii tehnologice 

pentru obținerea granulelor. Lotul-martor a fost întreținut la un regim alimentar 

obișnuit, fără adaos de suplimente alimentare. Tineretul cunicul inclus în experiment a 

fost monitorizat permanent pe întreaga perioadă de cercetare. La prima etapă de 

cercetare, până la administrarea produsului luat în studiu, şi ulterior la vârsta de 60 

zile, precum şi la finele studiului, efectuat la vârsta de 80 zile, s-au determinat 

temperatura corporală, frecvenţa cardiacă şi numărul mişcărilor respiratorii pe minut, 

la câte 5 iepuri din fiecare lot. Pentru investigaţiile de laborator au fost prelevate probe 

de sânge: la debutul studiului până la administrarea remediului testat de la 5 iepuri 

aleatoriu, precum şi la finele experimentului, de la câte 5 animale din fiecare lot, în 

eprubete standard. Aprecierea statistică a parametrilor investigaţi s-a prestat cu ajutorul 

criteriului parametric t-student cu veridicitatea mai mică de 0,05 (P< 0,05). 

Rezultatele cercetărilor întreprinse pe tineretul cunicul în condiţii de producţie pe 

un termen de peste 40 zile denotă faptul că remediul BioR-pulbere, numit convenţional 

şi ZOOBIOR, a fost bine tolerat, fără să provoace reacţii adverse sau abateri de la 

 

Specificaţie 

Numărul 

de animale 

Calea de 

administrare 

Doza de 

administrare, 

mg/kg furaj 

Regimul de 

administrare 

Lot 

Martor 

30 - -  

Lot Experimental 1 30 per os 2,5 zilnic 

Lot Experimental 2 30 5,0 

Lot Experimental 3 30 10,0 
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starea fiziologică normală a iepurilor. În plus, în unitatea zootehnică, unde a fost 

întreprins experimentul, nu au fost depistate cazuri de boli în masă la animale. 

Evidențiam de asemenea faptul că iepurii din loturile experimentale, care au beneficiat 

de remediului BioR pulbere, fost mai liniștiți, blana mai lucioasă în raport animalele din 

lotul martor. Rezultatele obţinute, privind nivelul valorilor mari: temperatura corporală, 

frecvenţa mişcărilor respiratorii, precum şi contracțiile cardiace la tineretului cunicul, 

tratat cu produsul testat în diferite doze, sunt redate în tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Nivelul marilor funcţii la tineretul cunicul, (M±m) 

Loturile de animale  
Nr.de 

animale 
T,oC 

R, frecvenţa 

/min 
P, frecvenţa/min 

Debut  5 
 

39,36±0,08 

 

61,14±1,04 

 

145,43±2,23 

Martor 

1 investigare, vârsta 60 zile 

2 investigare, vârsta 80 zile 

5 

 

39,66±0,08* 

39,44±0,09 

 

63,29±0,91 

62,14±0,65 

 

149,21±2,04 

143,36±0,93* 

Experimental 1 

1 investigare, vârsta 60 zile 

2 investigare, vârsta 80 zile 

5 

 

39,59±0,09 

39,28±0,14 

 

61,14±0,65 

60,64±0,67 

 

147,29±1,65 

145,07±2,13 

Experimental 2 

1 investigare, vârsta 60 zile 

2 investigare, vârsta 80 zile 

5 

 

39,61±0,09 

39,34±0,15 

 

62,29±0,74 

61,79±0,53 

 

142,79±1,65* 

141,79±1,21 

Experimental 3 

1 investigare, vârsta 60 zile 

2 investigare, vârsta 80 zile 

5 

 

39,49±0,08 

39,40±0,13 

 

62,64±0,64 

62,50±0,73 

 

147,43±2,61 

146,79±1,33 

Nota:T - temperatura corporală; R -respiraţia; P - pulsul; * – P<0,05; *** – 

P<0,001 

 

În urma investigaţiilor efectuate (tab.2), s-a determinat că temperatura corporală la 

iepuri a manifestat o tendinţă de creştere către 1 investigare (a 60-ea zi), care a fost mai 

evidentă la lotul martor (cu 0,3oC, p<0,05, în raport cu fonul cercetării). Valoarea 

criteriului clinic investigat la toate LE a fost nesemnificativ diminuat cu 0,07-0,17oC 

faţă de martor. Important este faptul că către finele cercetării (a 80-ea zi) indicele 

investigat are o tendinţă de diminuare la toate loturile, nivelul cel mai înalt păstrându-se 

la lotul martor – 39,44±0,09oC. Rezultatele cercetării denotă o acţiune pozitivă a 

remediului BioR-pulbere asupra organismului, în special asupra temperaturii corporale, 

care persistă şi către finele studiului, când acest parametru clinic este nesemnificativ 

mai mic cu 0,04-0,16oC în raport cu LM. Valori mai joase ale temperaturii corporale la 

animalele tratate cu remediul BioR, formă injectabilă, au obţinute şi de către alţi autori, 

care au administrat acest produs la porcine şi păsări [4, 8, 11]. Valorile temperaturii 

corporale la iepuri obţinute de noi se încadrează în limitele valorilor normale [2, p. 14-

17, 14]. 

Analizând evoluţia frecvenţei respiratori (tab. 2) se constată diferenţe 

nesemnificative de la un lot la altul mai puţin sau mai mult evidente, evidenţiindu-se o 

interdependenţă între acest parametru şi temperatura corporală la iepuri. Important este 

faptul că chiar dacă aceste date nu sunt palpabile, elene indică atât asupra 
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inofensivităţii remediului testat cât, şi asupra omogenităţii loturilor de animale luate în 

studiu şi evident sănătatea acestora. Pentru susţinerea acestei ipoteze mai adăugăm 

cărespiraţia la iepuri pe parcursul studiului se încadrează în limitele acestui parametru, 

redat în literatura de specialitate [2, p. 14-17, 14]. 

Un alt indice clinic integral care reflectă starea de sănătate a animalelor este 

pulsul sau frecvenţa cardiacă (valori redate în tab. 2). Analizând evoluţia acestui 

indicator clinic se constată că acesta, către 1 cercetare la animalele intacte (LM), se 

amplifică cu 3,8 bătăi/min. faţă de fonul cercetării. În ansamblu, la LE tot la această 

etapă de cercetare, parametrul clinic investigat este mai mic cu 1,9-6,4 bătăi/min., 

existând şi o diferenţă semnificativă la LE 2 (p<0,05). Rezultate similare au obţinut şi 

alţi autori care au administrat la tineretul cunicul, după înţărcarea acestora, alt remediu 

bioactiv[14], precum şi preparatul BioR la porcine (Macari V., 2003). La finele 

cercetării se remarcă o tendinţă de diminuare a parametrului clinic investigat la toate 

loturile, la lotul martor fiind de 143,36±0,93 bătăi/min, mai puţin cu 5,9 bătăi/min în 

raport cu 1 investigare (p<0,05). La LE nu se atestă o tendinţă univocă, totuşi valoarea 

pulsului la LE 2 (doza bănuită optimă – 5,0 mg/kg furaj) este mai mic cu 1,6 

bătăi/min., faţă de martor şi respectiv cu 3,3-5,0 bătăi/min. în raport cu LE 1 şi 3. 

Menţionăm faptul că mărimea pulsului la iepuri pe parcursul studiului se încadrează în 

limitele acestui parametru prezentate în literatura de specialitate [2, p. 14-17, 14].  

Astfel, administrarea remediul BioR-pulberela tineretul cunicul în perioada de 

mari solicitări metabolice, precum cea de creştere - îngrăşare, induce valori moderat 

mai mici ale parametrilor clinici investigaţi, fapt ce reflectă o adaptare ambientală şi 

metabolică mai bună la  animalele tratate cu remediul dat, evidenţiindu-se mai bună 

doza de – 5,0 mg/kg furaj.  

Dinamica masei corporale şi alţi parametri zootehnici la tineretul cunicul care au 

primit produsul BioR-pulbere sunt prezentate în tabelul 3. 

Analiza datelor din tab. 3 denotă faptul că greutatea medie a iepurilor la debutul 

studiului (ziua înţărcatului, a 45-ea zi) la toate loturile a fost aceeaşi, pe când la 1 etapă 

de cercetare se constată schimbări esenţiale. Conform rezultatelor noastre, la vârsta de 

60 zile, greutatea medie a iepurilor din LM constituie 1171,43±70,50 g, indice care la LE 

este semnificativ mai mare cu 307,14-392,87 g, sau cu 26,2-33,6% în comparaţie cu lotul 

martor, diferenţa fiind statistic semnificativă pentru toate loturile, date iniţiale care se 

reflectă şi la mărimea altui indicator zootehnic – adaos în masă perioada/debut - 60 zile 

de viaţă. Medicaţia iepurilor din LE cu remediul BioR-pulbere a amplificat acest 

parametru de 1,3-2,6 ori în raport cu valorile LM. Remarcăm faptul că o tendinţă 

similară se certifică şi în cazul sporului zilnic perioada/debut - 60 zile. 

Cercetările efectuate au scos în evidenţă modificări esenţiale în ceea ce priveşte 

creşterea şi dezvoltarea iepurilor în ultima etapă de studiu – „deja de îngrăşare 

intensivă a acestora”, care,în cazul tehnologiei în vigoare şi a fermei în cauză, este de 

la 60 la 80 zile de viaţă a iepurilor. În această perioadă tehnologică iepurii din LM şi-

au „luat revanşa”, înregistrând cel mai mare adaos în masă, de 1664,28 g, care este cu 

128,6-192,9 g, sau cu 8,4-13,1% mai marefaţă de LE. În plus, mai considerăm că prin 

intermediul datelor obţinute la LM, acestea repetă probabil tardiv tendinţa de 

dezvoltare anterioră la LE. În această perioadă tehnologică şi adaosul zilnic la iepurii 
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din LM este mai mare, fiind în medie de 83,22 g, valoare care este cu 8,4-13,1% mai 

mare în comparaţie cu loturile experimentale. 

 

Tabelul 3. Valorile indicilor productivi la tineretul cunicul care au beneficiat 

deBioR-pulbere 

Semnificaţie 
Loturile de animale 

LM LE 1 LE 2 LE 3 

Doza remediului administrat, 

mg/kg furaj 
- 2,5 5,0 10,0 

Numărul de animale la 

debutul studiului, cap 
30 30 30 30 

Vârsta la debutul studiului, 

zile 
40 40 40 40 

Greutatea unui iepure la 

debutul studiului, g 
921,43±19,88 

Greutatea unui iepure la 

vârsta de 60 zile, g 
1171,43±70,5 1478,57±34,93** 1564,3±27,82*** 1500,0±32,27** 

Adaos în masă perioada/ 

debut - 60 zile de viaţă, g 
250,00 557,14 642,87 578,57 

Sporul zilnic 

perioada/debut - 60 zile de 

viaţă, g 

12,5 27,86 32,14 28.93 

Greutatea unui iepure la 

vârsta de 80 zile, g 
2835,71±57,22 2950,0±47,87 3100,0±25,0** 3010,0±52,52 

Adaos în masă perioada/ -60-

80 zile de viaţă, g 
1664,28 1471,43 1535,71 1510,00 

Sporul zilnic perioada/de 60-

80 zile de viaţă, g 
83,22 73,58 76,79 75,50 

Adaos în masă perioada/ 

debut - 80 zile de viaţă, g 
1914,28 2028,57 2178,57 2088,57 

Sporul zilnic perioada/de 

debut-80 zile de viaţă, g 
47,86 50,72 54,47 52,22 

Durata perioadei 

experimentale, zile 
40 40 40 40 

Numărul de animale la finele 

studiului, cap 
25 27 28 26 

Viabilitatea, % 83,3 90,0 93,3 86,7 

Nota: * – P<0,05; P<0,01; *** – P<0,001 

  

La finele studiului întreprins masa medie a unui iepure din LM este de 

2835,71±57,22 g, valoare mai mică cu 114,29-264,29 g, sau cu 3,9-8,5 % faţă de LE 

(p<0,01, pentru LE 2).Parametrul esenţial în cazul creşterii animalelor – sporul zilnic 

perioadă–care în acest experimenta fost mai mare în LE 2 (doza optimă – 5,0 mg/kg 

furaj), a constituit 54,47 g. În plan mai amplu acest parametru zootehnic integral în 

toate trei LE este mai mare cu 2,9-6,6 g sau cu 6,0-13,8% în comparaţie cu LC. În 

paralel şi viabilitatea animalelor din LE este mai mare cu 3,4-10,0% faţă de lotul 

martor. 

Cercetările zootehnice întreprinse au scos în evidenţă câteva specificări, precum: 

remediul testat nu a manifestat impact negativ asupra parametrilor productivi la 
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tineretul cunicul, crescut în condiţii industriale; rezultate similare privind utilizarea 

remediului BioR, formă injectabilă au obţinut şi alţi autori, care au administrat acest 

produs la porcine, păsări şi tineret cunicul [3, 4, 10 11], rezultate similare privind 

utilizarea altor remedii biologic active sau în alte împrejurări, tot la iepuri au obţinut şi 

alţi autori [13, 13, 17].  

Astfel, în baza datelor obţinute, putem remarca faptul că BioR-pulbere contribuie 

esenţial la fortficarea potenţialului productiv la tineretul cunicul în perioada 

tehnologică de creştere-îngrăşare, implicându-se mai activ în stările de mari solicitări 

metabolice, cum este perioada de creşă, de perspectivă evidenţiindu-se doza medie de 

5mg/kg furaje. 

 

CONCLUZII 

1. Produsul BioR-pulbere, remediu ecologic, produs autohton obţinut din Spirulina 

platensis, folosit la tineretul cunicul în perioada tehnologică de creştere-îngrăşare, 

pe o perioadă lungă (cca 40 de zile) a fost bine tolerat de animale, atât la nivel de 

întreg organism, cât şi la nivel de aparat gastro-intestinal. 

2. Administrarea remediului BioR-pulbere la tineretul cunicul în perioada de mari 

solicitări metabolice, precum cea de creştere-îngrăşare, induce valori moderat mai 

mici ale parametrilor clinici investigaţi, fapt ce reflectă o adaptare ambientală şi 

metabolică mai bună la  animalele tratate cu acest remediu, respectiv evidenţiindu-

se mai bună doza de – 5,0 mg/kg furaj. 

3. Preparatul BioR-pulbere, administrat per os la tineretul cunicul în perioada 

tehnologică de creştere-îngrăşare, a influenţat benefic atît indicii productivi la 

tineretul cunicul, cât şi viabilitatea acestora pe parcursul creşterii şi îngrăşării. 
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