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Produs de bază, cu o excelentă valoare alimentară pentru orice consumator uman, oul este 
dintotdeauna, unul dintre alimentele de origine animală cu cea mai mare frecvenţă de utilizare. 
Compoziţia sa deosebit de stabilă şi independentă faţă de condiţiile de creştere şi de alimentaţie, în 
ceea ce priveşte componentele sale majore, poate fi îmbogăţită în nutrienţi cu foarte mare căutare în 
nutriţia umană, cum ar fi: acizi graşi esenţiali (AG esenţiali), antioxidanţi şi vitamine. 

Rolul principal al oului este acela de a asigura totalitatea rezervelor nutritive care vor sta la 
baza formării şi a dezvoltării puiului. Acest rol explică în mod excepţional calitatea nutriţională a 
acestui aliment. Oul este slab energetic, dar bogat în proteine perfect echilibrate. Prin urmare, se 
consideră că valoarea biologică a proteinelor din ou este uşor superioară celor din laptele matern, 
atunci când acest aliment este administrat copilului sugar şi, din acest motiv, oul a fost considerat ca 
aliment ideal şi de referinţă de către experţii OMS. 

Coaja minerală reprezintă o barieră fizică care împiedică toate penetrările de origine 
microbiană. Totodată, cochilia asigură, prin schimburile gazoase ce le permite, dezvoltarea normală 
a viitorului pui de o zi. Prin urmare, aceasta contribuie, totodată, la conservarea calităţii interioare a 
oului pe parcursul stocării. Totuşi, prezenţa microflorei patogene, pe suprafaţa cochiliei, va conduce 
în cele din urmă, în cazul existenţei unor defecte ale cojii (fisuri etc.) la contaminarea conţinutului 
intern al ouălor şi la creşterea probabilităţii de infectare şi dezvoltare a toxiinfecţiilor alimentare la 
consumatori. Deşi coaja minerală este singura parte necomestibilă, de integritatea ei depinde 
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calitatea intrinsecă şi siguranţa oului, ca aliment, fapt care justifică destul de bine cercetările 
întreprinse pentru a îmbunătăţi calitatea acesteia. 

De-a lungul anilor, încercări multiple de ordin nutriţional, genetic sau tehnologic, au fost 
făcute pentru a îmbunătăţii rezistenţa cochiliei oului, cu scopul de a limita riscurile de toxiinfecţie 
alimentară şi pierderile economice implicite. 

Toate cercetările au încercat să îndepărteze diversele cauze ce pot sta la originea defectelor 
de calitate a cojii. Cu toate acestea, incidenţa globală a numărului de ouă declasate rămâne în jurul 
valorii de 8%. Astfel, îmbunătăţirea calităţii cochiliei ouălor prezintă un mare interes economic, 
sanitar şi biologic. 
 În urma studiilor bibliografice s-au obţinut informaţii referitoare la structura, compoziţia şi 
fiziologia formării oului de găină precum şi date referitoare la modul în care alimentaţia poate influenţa 
următorii parametri de calitate ai ouălor de consum: mărimea, coaja oului, conţinutul în acizi graşi, 
colesterol, vitamine, pigmenţi, oligoelemente, precum şi proprietăţile senzoriale ale acestora. 

Factorii nutriţionali pot fi optimizaţi, cu scopul de a reduce influenţa altor factori asupra 
deprecierii calităţii cojii minerale, respectiv: vârsta păsărilor şi condiţiile tehnologice improprii de 
producţie, manipulare şi stocaj a ouălor de consum.  

Având în vedere aceste aspecte, scopul acestei lucrări a fost de a evalua efectul produs de o 
serie de aditivi furajeri asupra performanţelor productive ale găinilor ouătoare aflate la sfârşitul 
perioadei de ouat, şi în special rezultatele obţinute în urma aprecierii parametrilor de calitate ai 
cojii. 

Cercetările au fost organizate în două serii de experienţe, cu o durată de 4 săptămâni fiecare, 
materialul biologic fiind întreţinut şi exploatat în cadrul Biobazei Facultăţii de Zootehnie Iaşi. În 
toate seriile de experienţe au fost folosite găini ouătoare aparţinând hibridului ISA Brown (în vârstă 
de 57-60 de săptămâni), împărţite pe loturi omogene ca vârstă, greutate, stare de sănătate şi condiţii 
de întreţinere. Fiecare lot a cuprins un număr de 30 găini ouătoare. 

Aditivii furajeri utilizaţi în experienţe au fost: acid ascorbic (250 mg/kg nutreţ), bicarbonat 
de sodiu (1%), prebiotic de tipul mananoligozaharidelor (BioMos 0,1%), inhibitor de micotoxine 
(Mycosorb 0,2%), prebiotic de tipul acidifianţilor (Biotronic – Se Forte 0,3%) şi amestecul de 
probiotic, prebiotic şi substanţe ficofitice (IMBO 0,1%). 

Parametrii înregistraţi pe parcursul experimentelor au făcut referire la: parametri productivi 
(evoluţia greutăţii corporale, producţia de ouă şi intensitatea de ouat, consumul şi conversia hranei), 
parametri de calitate ai ouălor (greutatea ouălor şi a componentelor, indicele formatului, volumul, 
greutatea specifică, indicele Haugh) şi parametrii de calitate ai cojii (suprafaţa, indexul cojii, 
grosimea, rezistenţa la spargere, incidenţa anomaliilor morfologice. 

În urma efectuării cercetărilor proprii pe parcursul celor două serii experimentale, au reieşit 
o serie de concluzii, prezentate succint în cele ce urmează: 

În seria I de experienţe rezultatele obţinute în urma utilizării acidului ascorbic 250 mg/kg 
nutreţ şi a bicarbonatului de sodiu 1%, în hrana găinilor ouătoare aflate la sfârşitul perioadei 
productive, exploatate în condiţii de stres termic) au fost următoarele 
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1. Indicii de producţie au fost influenţaţi de factorii experimentali. Astfel, administrarea în 
hrana găinilor ouătoare aflate la sfârşitul perioadei de ouat şi exploatate în condiţii de stres termic, a 
250 mg acid ascorbic /kg nutreţ combinat (lotul L1) şi a 1% NaHCO3 în furaj (lotul L2) a generat 
următoarele îmbunătăţiri ale indicatorilor amintiţi, comparativ cu cei înregistraţi la lotul martor, şi 
anume: 

• greutatea corporală (kg) a scăzut cu 2,56% faţă de valoarea iniţială, la lotul martor, 
în timp ce, la loturile L1 şi L2 a crescut cu 5,5, respectiv 7%; 

• intensitatea de ouat (%) a crescut cu cca. 4,1% la lotul L1 şi cu 4,7% la lotul L2;  
• producţia medie de masă ou (g/cap/zi) s-a îmbunătăţit cu cca. 8% în cazul primului 

lot experimental, respectiv cu 11,7% la al doilea grup experimental studiat; 
• valorile pentru conversia hranei s-au redus la loturile a căror hrană a fost 

suplimentată cu aditivii furajeri studiaţi (-6,6%, respectiv -7,5% la L2). 
2. În general, factorii experimentali au exercitat un efect stimulator asupra greutăţii medii a 

ouălor şi a componentelor acestora. Rezultatele obţinute la loturile experimentale, comparativ cu 
grupul de control, au fost următoarele: 

• greutatea ouălor (g) a fost cu 0,9% (L1)...1,8% (L2) mai mare, diferenţele nefiind 
semnificative statistic; 

• greutatea gălbenuşului (g) s-a mărit progresiv pe parcursul experienţei, existând 
diferenţe procentuale de +1,3%, în favoarea celor două loturi experimentale; 

• cantitatea de coajă (g) a fost îmbunătăţită, în urma administrării acidului ascorbic şi 
a bicarbonatului de sodiu, în condiţii de stres termic, astfel că, la lotul L1 a existat o valoare medie 
superioară cu 3,9% faţă de lotul martor, iar la lotul L2, diferenţa a fost de +7,3%. Datele privind 
greutatea cochiliei au condus la calcularea proporţiei de participare a cojii în alcătuirea oului întreg, 
valorile fiind de: 9,3% la lotul martor, 9,5% la lotul L1 şi 9,8% la lotul L2.  

3. De asemenea s-au îmbunătăţit şi unii indici morfologici şi fizici de calitate a ouălor 
(indicele formatului, volumul, greutatea specifică, indicele Haugh), evidenţiindu-se valori 
superioare la loturile experimentale în comparaţie cu lotul martor dar diferenţele obţinute nu au avut 
semnificaţie statistică: 

• indicele formatului a avut valori cuprinse între 74,3% (lotul L2) şi 75,4% (lotul 
martor), valori uşor superioare faţă de media prevăzută pentru ouăle produse de specia studiată (73-
74%); 

• volumul (cm3) ouălor a oscilat în relaţie direct proporţională cu dinamica greutăţii, 
înscriindu-se în intervalul 58,64cm3 şi 59,75 cm3 la loturile experimentale 1 şi 2, comparativ cu 
57,04 (lotul de control); 

• greutatea specifică s-a modificat concomitent cu valorile pentru proporţia de 
coajă/ou întreg, existând un interval de variaţie de 1,078 (control) … 1,082 (L2); 

• valorile medii calculate pentru Indicele Haugh s-au situat în partea superioară (87,6-
87,9) a intervalului specificat de literatura de referinţă (75,4-89,5). 
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4. În ceea ce priveşte calitatea cojii, s-au obţinut următoarele valori: 
• pentru grosimea cojii (mm), s-au măsurat valori îmbunătăţite ale acestui parametru la 

loturile experimentale, faţă de lotul de control. Astfel, se observă valori superioare cu 4,6% până la 
6 % la ouăle produse de păsările a căror hrană a fost suplimentată cu acid ascorbic şi bicarbonat de 
sodiu. Valorile obţinute (0,353±0,007mm … 0,375±0,005mm) s-au încadrat în intervalul specificat 
de referinţele de specialitate; 

• rezistenţa la spargere (mg/cm2) este strâns dependentă de grosimea cojii, astfel că, în 
perioada studiată (vârsta păsărilor de 57-60 săptămâni), valorile medii obţinute s-au încadrat între 
limitele de 81,13 mg/cm2 la lotul martor şi 86,14 mg/cm2, la grupul de păsări a căror hrană a fost 
suplimentată cu 1% bicarbonat de sodiu. Diferenţele de +4,1…+6,2%, calculate între loturile 
experimentale şi cel de control, s-au dovedit a fi distinct semnificative statistic; 

• sporirea grosimii şi rezistenţei cojii ouălor la variantele experimentale a determinat 
reducerea proporţiei ouălor cu defecte din producţia totală de ouă obţinută, respectiv cu 28,4% în 
cazul lotului care a primit nutreţ suplimentat cu 250 mg acid ascorbic/kg, respectiv cu 40,1% la 
păsările care au primit în hrană 1% bicarbonat de sodiu. 
 5. Referitor la eficienţa economică a utilizării acidului ascorbic şi a bicarbonatului de sodiu 
în hrana găinilor ouătoare aflate la sfârşitul perioadei de ouat şi întreţinute în condiţii de stres 
termic, s-a constatat o uşoară creştere a profiturilor la loturile experimentale faţă de lotul de control: 
+1,02% pentru lotul L1 (250mg acid ascorbic/kg nutreţ) şi +0,14% pentru lotul L2 (1% NaHCO3). 
 Rezultatele pozitive obţinute pot fi atribuite în special suplimentării hranei cu bicarbonat de 
sodiu (+1%), cunoscându-se importanţa fiziologică a acestui compus în procesele de calcifiere a 
cojii minerale la nivel uterin, prin asigurarea unei cantităţi suficiente de ioni bicarbonat necesari 
pentru tamponarea protonilor eliberaţi în scopul sintezei cochiliei. 
 

Seria a II-a de experienţe: 
a) utilizarea unui preparat de tip prebiotic (BioMos +0,1%) şi inhibitor de micotoxine 

(Mycosorb +0,2%) în hrana găinilor ouătoare la sfârşitul perioadei de ouat: 
1. Indicii de producţie nu au fost influenţaţi semnificativ de acţiunea factorilor 

experimentali. Cu toate acestea, valorile înregistrate la loturile experimentale au fost superioare 
celor observate la lotul martor, după cum urmează: 

• greutatea corporală (kg) a rămas relativ constantă la lotul de control, pe perioada 
celor 4 săptămâni experimentale iar la celelalte loturi a crescut cu 3,04% (A1 +0,1% BioMos), 
respectiv cu 1% (A2 + 0,2%Mycosorb); 

• intensitatea de ouat (%) a crescut cu cca. 2,2% la lotul A1 şi cu 1,4% la lotul A2;  
• producţia medie de masă ou (g/cap/zi) s-a îmbunătăţit cu cca. 1,7% în cazul primului 

lot experimental (adaos de prebiotic), respectiv cu 3% la al doilea grup experimental; 
• valorile pentru conversia hranei s-au redus la loturile a căror hrană a fost 

suplimentată cu aditivii furajeri studiaţi (-1,9% la A1, respectiv -6,6% la A2). 
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2. Greutatea medie a ouălor şi a componentelor acestora a suferit modificări în funcţie de 
factorul experimental utilizat, după cum urmează: 

• greutatea ouălor (g) a avut valori medii apropiate la cele trei loturi luate în studiu 
(65,1 g la lotul martor, 65,4 g la lotul A1 şi 65,5 g la lotul A2), diferenţele nefiind semnificative 
statistic; 

• greutatea gălbenuşului (g) a avut valorile cele mai mari în cadrul lotului care a 
primit produsul Mycosorb +2%, diferenţa faţă de lotul de control fiind de 1,8%, în timp ce, la lotul 
A1 valoarea medie pentru acest parametru a fost mai apropiată de cea măsurată la lotul martor 
(diferenţă de 0,6%); 

• greutatea medie a cojii (g) pentru cele 4 săptămâni experimentale a fost cuprinsă în 
intervalul 6,04 g (control) şi 6,25-6,26 g (loturile A2 şi A1) Deşi între valorile medii calculate pe 
întreaga perioadă de experienţe nu s-au înregistrat diferenţe semnificative statistic, în săptămâna a 
4-a din experiment diferenţele  între loturile a căror hrană a fost suplimentată cu aditivii studiaţi şi 
lotul martor au fost semnificative statistic.  

3. Indicii morfologici şi fizici de calitate a ouălor (indicele formatului, volumul, greutatea 
specifică, indicele Haugh) au fost de asemenea îmbunătăţiţi în cazul loturilor experimentale, 
comparativ cu lotul de control: 

• pentru indicele formatului s-au calculat valori medii care au fost cu 1,35% (lotul A1), 
respectiv cu 0,57% (lotul A2) mai mari faţă de lotul martor, existând diferenţe statistice 
semnificative (martor x A2, A1 x A2), respectiv distinct semnificative (martor x A1); 

• valorile medii calculate în urma măsurătorilor pentru volumul (cm3) au fost 
superioare cu 0,4%, respectiv cu 2,3% la loturile experimentale A2 şi A1, comparativ cu lotul de 
control, neexistând diferenţe semnificative statistic; 

• greutatea specifică a avut valorii medii cuprinse în intervalul 1,077 (control) … 
1,087 (A1) (+0,1% BioMos); 

• Indicele Haugh  a prezentat medii apropiate în cazul celor trei loturi studiate 
(M=87,71 U.H., A1=87,82 U.H. iar A2=88,81 U.H.), factorii experimentali neinfluenţând 
semnificativa cest indicator 
 4. Grosimea şi rezistenţa la spargere a cojii oului au fost influenţate pozitiv de acţiunea 
aditivilor furajeri BioMos (0,1%) şi Mycosorb (0,2%), diferenţele procentuale calculate comparativ 
cu lotul martor fiind următoarele: 

 - grosimea cojii (mm) a crescut cu 2,8% la lotul A1 şi cu 3,9% la lotul A2; 
  - rezistenţa la spargere (mg/cm2) a cochiliei a fost îmbunătăţită cu cca. +3,6%…+5,9%, 
aceste diferenţe fiind semnificative statistic. 
 Rezultatele privind calitatea cojii s-au răsfrânt şi asupra calităţii producţiei de ouă, în sensul 
minimizării proporţiei de ouă cu defecte ale cojii. Astfel, din totalul producţiei de ouă, la lotul care a 
primit în hrană +0,1% prebiotic, proporţia de ouă vandabile a fost de 94,6% iar la lotul care a fost 
hrănit cu nutreţ suplimentat cu 0,2% inhibitor de micotoxine, acest parametru a atins valoarea de 
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93,5%. Ambele proporţii sunt superioare faţă de cea calculată pentru lotul de control (doar 91,6% 
ouă fără defecte ale cojii). 

5. Indicii economici au fost influenţaţi de factorii experimentali, care au determinat valori 
diferite pentru consumul de furaje şi pentru cantitatea de ouă obţinută şi valorificată şi, ca atare, 
pentru beneficiul net realizat. Astfel, profitul obţinut în perioada studiată, la loturile experimentale, 
în comparaţie cu lotul martor, a fost mai mare cu 11,37 % (A1 + 0,1%BioMos), respectiv cu 9,75% 
(A2 +0,2%Mycosorb). 

Căile de acţiune ale aditivilor furajeri utilizaţi la cele două loturi experimentale nu sunt pe 
deplin elucidate, în literatura de specialitate nefiind suficiente date privind mecanismele intime de 
acţiune la nivel endogen. Cu toate acestea, se presupune că prebioticele şi detoxifianţii acţionează în 
sens benefic asupra stării generale de sănătate şi, în special asupra sănătăţii tubului digestiv, 
facilitând absorbţia şi utilizarea nutrienţilor necesari sintezei cojii oului.  

 
b) utilizarea unui preparat de tip prebiotic-acidifiant (Biotronic SeForte +0,3%) şi a 

unui mix de probiotic-prebiotic-fitogenic (Biomin IMBO + 0,1%), în hrana găinilor ouătoare 
la sfârşitul perioadei de ouat: 

1. Includerea în hranei găinilor ouătoare a produselor Biotronic Se Forte® (+ 0,3%) (B1) şi 
IMBO® (+ 0,1% ) (B2) a determinat următoarele rezultate ale indicatorilorilor de producţie: 

• dinamica greutăţii corporale (kg) a evidenţiat valori apropiate între greutatea avută 
de păsări la debutul experimentului în comparaţie cu greutatea evaluată la sfârşitul experimentului, 
în cazul celor trei loturi luate în studiu; 

• producţia cantitativă de ouă, apreciată prin cantitatea de masă ou obţinută (g/cap/zi) a 
crescut cu 5,4%, respectiv cu 5,20% la loturile B1, B2 în comparaţie cu lotul M; 

• în cazul găinilor din loturile experimentale, faţă de lotul martor, conversia hranei (kg 
n.c./kg masă ou) s-a redus cu 4,4% (B1 + 0,3% Biotronic Se Forte), respectiv cu 3,3% (B2 + 0,1% 
IMBO), evidenţiind acţiunea favorabilă a aditivilor luaţi în studiu în direcţia creşterii consumului de 
hrană şi a îmbunătăţirii valorificării acesteia. 

2. Greutatea ouălor şi a componentelor acestora (g) a înregistrat valori medii superioare la 
loturile experimentale faţă de lotul de control, respectiv: 

• greutatea ouălor, exprimată în valori medii calculate pentru toate cele 4 săptămâni 
experimentale, a fost mai mare cu 2%, respectiv 1,5% la loturile B1 şi B2; 

• greutatea gălbenuşului a fost cu cca. 2,6%-3,3% mai mare; 
• greutatea cojii a fost superioară cu 3,8…5,3% însă diferenţele obţinute pentru 

mediile pe întreaga perioadă analizată nu au avut semnificaţie statistică. Cu toate acestea, începând 
din săptămânile a 3-a şi a 4-a de administrare a aditivilor furajeri studiaţi, diferenţele între loturile 
experimentale şi cel de control au devenit semnificative statistic. 

3. Referitor la indicii morfologici şi fizici de calitate a ouălor (indicele formatului, volumul, 
greutatea specifică, indicele Haugh), s-au observat creşteri valorice în urma utilizării aditivilor 
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studiaţi, dar rezultatele medii/perioadă nu au prezentat semnificaţie statistică pentru diferenţele 
existente între cele 3 loturi: 

• pentru indicele formatului (%) s-au calculat valori medii care au fost cu 0,5% (lotul 
B1), respectiv cu 1,37% (lotul B2) mai mari faţă de lotul martor; 

• volumul ouălor a oscilat în relaţie direct proporţională cu dinamica greutăţii, 
înscriindu-se în intervalul 58,80cm3 şi 59,65 cm3 la loturile B2 şi B1, comparativ cu 56,32 cm3 
(lotul de control); 

• greutatea specifică s-a modificat concomitent cu valorile pentru proporţia de 
coajă/ou întreg, existând un interval de variaţie de 1,077 (control) … 1,087 (B1); 

• valorile medii calculate pentru Indicele Haugh s-au situat între limitele de 87,71 U.H. 
(lotul martor) şi de 89,19 U.H. (lotul B1). 

4. Rezultatele obţinute în ceea ce priveşte grosimea cojii (mm), evidenţiază valori 
îmbunătăţite ale acestui parametru la loturile experimentale, faţă de lotul de control. Astfel, se 
observă valori superioare cu 1,8% până la 3,4 % la ouăle produse de păsările a căror hrană a fost 
suplimentată cu acidifiant (Biotronic Se Forte) şi amestec de probiotice, prebiotice şi aditivi 
fitogenici (IMBO). 

Diferenţele de cca. +1,7%…3,4% în ceea ce priveşte rezistenţa cochiliei (mg/cm2), la 
loturile experimentale faţă de lotul martor, s-au dovedit a fi distinct semnificative statistic, acest 
lucru reflectându-se în reducerea cu 29,8%  - 33,3% a numărului de ouă cu defecte la loturile B1, 
respective B2, în comparaţie cu lotul de control. 

5. Efectele benefice exercitate de aditivii utilizaţi, asupra producţiei cantitative şi calitative 
de ouă, au generat un venit îmbunătăţit, respectiv un profit superior la loturile experimentale faţă de 
lotul de control: +7,94% pentru lotul B1 (0,3% Biotronic SeForte) şi +10,59% pentru lotul B2 
(0,1% Biomin IMBO). 
 Cu toate că efectele productive şi economice ale utilizării unor tipuri de aditivi furajeri 
(minerale, vitamine, probiotice, prebiotice şi agenţi detoxifianţi) sunt vizibile în producţia 
cantitativă şi calitativă de ouă, fenomenele fiziologice care stau la baza îmbunătăţirii calităţii cojii 
minerale datorită acţiunii acestor ingrediente furajere, rămân insuficient cunoscute şi constituie 
alternative de viitor pentru activitatea de cercetare în nutriţia şi alimentaţia animalelor. 

Folosirea unor aditivi furajeri specifici poate constitui o modalitate viabilă pentru a fortifica 
bariera naturală de protecţie a ouălor, coaja minerală. În urma cercetărilor întreprinse, se recomandă 
utilizarea ca aditiv furajer a bicarbonatului de sodiu, în cazul exploatării găinilor ouătoare în 
condiţii de stress temic, respectiv a produselor de tip prebiotic (din categoria mananoligozaharidelor 
şi acidifianţilor), pentru a îmbunătăţi calitatea cochiliei, în condiţii normale de exploatare şi pentru a 
reduce pierderile economice provocate de declasarea ouălor de consum. 


