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REZUMAT 
 
 

Creşterea păsărilor pentru carne a constituit şi va constitui o sursă importantă de proteine 

animale, de înaltă valoare biologică, la preţuri de cost rezonabile. De aceea, cunoaşterea şi 

dirijarea factorilor care influenţează producţiile la păsări, constituie un element determinant de 

sporire a acestor producţii, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. 

În dezvoltarea programelor de creştere a păsărilor, dar şi în desfăşurarea programelor de 

selecţie şi ameliorare, un rol esenţial îl are optimizarea proceselor biologice de reproducţie, cu 

ajutorul cărora se poate dirija activitatea din cadrul unui flux de producţie avicol, ce se va 

finaliza cu obţinerea de ouă de incubaţie şi cu pui de o zi cu indici de calitate superioară, 

influenţând atât performanţele de producţie, cât şi pe cele economice ce se vor obţine. În acest 

context, sectorul de incubaţie are un rol fundamental, în cadrul căruia acţionează diverşi factori 

de influenţă, dintre care sanitaţia ouălor poate fi factorul hotărâtor în asigurarea unor niveluri 

ridicate de ecloziune şi a unei calităţi bune a puilor eclozionaţi. 

În literatura de specialitate sunt indicate unele tehnici de sanitaţie a ouălor, dar 

majoritatea rezultatelor obţinute ca urmare a aplicării acestora, sunt insuficient de concludente 

sau chiar, controversate. Ca atare, pentru îmbunătăţirea semnificativă a performanţelor de 

incubaţie a ouălor, introducerea unor tehnologii optimizate de sanitaţie a lor, constituie un 

deziderat major al cercetării ştiinţifice de profil. 

Axată pe aceasta problematică sunt şi cercetările din cadrul prezentei teze de doctorat, 

determinându-se eficienţa tehnico-economică a decontaminării ouălor printr-o combinaţie 

originală de soluţii decontaminante, menite să reducă semnificativ încărcătura microbiană de pe 

coaja minerală a ouălor. 

În seria I de experienţe s-a procedat la alcătuirea a 3 loturi de ouă, din care un lot de 

control (Lc1) şi 2 loturi experimentale (L1exp. şi L2exp.), utilizându-se ca factori experimentali 

trei substanţe dezinfectante, în doze diferite, respectiv: cloramina 4‰ + sanajod 0,06%, la lotul 

L1exp. şi virocide 0,2% + sanajod 0,06%, la lotul L2exp. Timpul de incubaţie a variat între 

loturi, aşa după cum este arătat în planul experimental întocmit. 

La lotul de control – Lc1 s-a efectuat dezinfecţia clasică a cojii minerale a ouălor, cu 

vapori de aldehidă formică, soluţie 30%. 
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Ouăle au provenit de la părinţii hibridului comercial de găină pentru carne „Ross-308”, în 

vârstă de 35 săptămâni. 

Puii eclozionaţi din ouăle studiate au fost crescuţi în hale climatizate, pe aşternut 

permanent, menţinându-se aceleaşi loturi de experienţă ca la incubaţie (Lc; L1exp. şi L2exp.). 

Indicatorii urmăriţi: 

- la incubaţia ouălor 

o dinamica parametrilor fizică de incubaţie din aparatele în care s-au introdus 

ouăle; 

o dinamica pierderilor în greutate a ouălor pe parcursul incubaţiei; 

o încărcătura microbiană de pe coaja minerală a ouălor; 

o % de fertilitate al ouălor; 

o % de eclozabilitate al ouălor; 

o % de ecloziune al ouălor; 

o greutatea puilor eclozionaţi; 

- pe timpul creşterii puilor eclozionaţi din ouăle tratate 

o dinamica creşterii în greutate a puilor; 

o consumul de hrană; 

o pierderile din efectiv; 

o producţia cantitativă şi calitativă de carne rezultată la sacrificarea puilor. 

În cadrul seriei a II-a de experienţe s-a studiat, în premieră, o nouă substanţă 

dezinfectantă, denumită diclorizocianurat de sodiu, produsă de către Catedra de Zooigienă a 

Facultăţii de Medicină Veterinară din Iaşi, sub conducerea Prof. dr. Ioan Coman. 

Cercetările au fost efectuate pe 4 loturi de ouă, din care: un lot de control (Lc2) şi 3 loturi 

experimentale (L3exp., L4exp. şi L5exp.). 

La lotul de control (Lc2), coaja minerală a ouălor a fost dezinfectată ca şi la lotul Lc1 din 

seria I de experienţe, conform tehnologiei clasice, cu vapori de aldehidă formică, soluţie 30%, în 

timp de la loturile experimentale, dezinfecţia s-a făcut cu diclorizocianurat de sodiu, în doze 

diferite, respectiv: 0,2 g ‰ s.a., la lotul L3exp.; 0,4 g ‰ s.a., la lotul L4exp. şi 0,6 g ‰ s.a., la 

lotul L5exp. 

Tehnica de dezinfecţie a ouălor are o notă originală, fapt reieşit din planul experimental. 

Ouăle au provenit de la părinţii hibridului comercial de găină pentru carne „COBB-500”, în 

vârstă de 31 săptămâni. 

Puii eclozionaţi din ouăle studiate au fost urmăriţi şi la creştere, în hale climatizate pe 

aşternut permanent, pe aceleaşi loturi de experienţe (Lc2, L3exp., L4exp. şi L5exp.), 

determinându-se performanţele productive înregistrate. 
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Indicatorii studiaţi în seria I de experienţe au fost preluaţi şi în cea de a II-a serie. 

În plus, s-a dozat încărcătura microbiană din halele de creştere a puilor care au format 

obiectul prezentei cercetări. 

Principalele concluzii desprinse după desfăşurarea primei serii de experienţe sunt cele 

indicate mai jos. 

a) Cu privire la procesul de incubaţie 

1. În urma testului de eficienţă a decontaminării efectuate, s-a constatat o reducere semnificativă 

a încărcăturii microbiane de pe coaja minerală a ouălor, la loturile experimentale comparativ 

cu lotul de control; astfel, această diminuare a fost, de 50% la lotul Lc1; 80% la lotul L1exp. 

şi de 90% la lotul L2exp. 

2. Procentul de ecloziune al ouălor s-a situat la un nivel de 87,32% la lotul de control (Lc1), 

fiind mai mare la loturile experimentale de 88,32% la lotul L1exp. şi de 87,55% la lotul 

L2exp. 

3. În ceea ce priveşte greutatea puilor eclozionaţi, comparativ cu lotul de control (= 100%), la 

lotul 1 experimental diferenţa a fost de + 0,28%, iar la lotul 2 experimental, de -2,35%. 

 b) Cu privire la performanţele de creştere ale puilor de carne studiaţi 

1. Referitor la dinamica creşterii în greutate a puilor s-a remarcat superioritatea loturilor 

experimentale faţă de lotul de control, acestea având la finalul perioadei experimentale, o 

greutate superioară cu 3,7% la L1exp. şi cu 7,2% la L2exp., înregistrându-se şi diferenţe 

distinct semnificative (p < 0,01) în comparaţiile efectuate. 

2. În corelaţie cu sporurile medii zilnice superioare înregistrate la loturile experimentale (cu 1,56 

g/zi la L1exp. şi 2,94 g/zi la L2exp., faţă de lotul de control – Lc1), indicele de conversie a 

hranei a fost mai redus la loturile experimentale comparativ cu lotul de referinţă, cu 0,100 kg 

nc/kg spor, în cazul L1exp. şi cu 0,200 kg nc/kg spor, în cazul L2exp. 

 c) Cu privire la producţia cantitativă şi calitativă de carne rezultată 

1. La finalul perioadei de creştere, din cadrul loturilor din experienţă au fost selectaţi, în mod 

aleatoriu, câte 50 de pui (25 de femele şi 25 de masculi), în vederea determinărilor cantitative 

şi calitative de carne obţinută. 

2. Rezultatele semnalate au indicat valori superioare la loturile experimentale comparativ cu 

lotul de control. Semnificative în acest sens sunt diferenţele înregistrate pentru porţiunile 

tranşate din carcasă. Astfel, în analiza cumulată a ambelor sexe, greutatea carcasei a fost 

superioară cu 8,9% la lotul L1exp. şi cu 2,6% la lotul L2exp., comparativ cu lotul de control – 

Lc1. În ceea ce priveşte greutatea celorlalte porţiuni analizate (piept dezosat, pulpe, aripi şi 

tacâm), superioritatea loturilor experimentale faţă de lotul de control a fost de 1,0-9,5%. 
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3. Greutatea cărnii în carcasă a fost cu 10,9% mai mare la lotul L1exp. comparativ cu lotul de 

control – Lc1, iar greutatea oaselor, mai redusă cu 7,1%. Lotul L2exp. a prezentat valori cu 

puţin mai reduse, comparativ cu lotul de control. 

Rezultă o superioritate a indicatorilor analizaţi la loturile experimentale, L1exp. şi 

L2exp. comparativ cu lotul de control – Lc1, fapt care ne determină să recomandăm utilizarea 

regimurilor de sanitaţie a cojii minerale a ouălor de incubaţie experimentate la aceste loturi 

(cloramină 4‰ + sanajod 0,06% la lotul L1exp. şi virocide 0,2% + sanajod 0,06% la lotul 

L2exp.). Între cele două loturi experimentale, cele mai bune rezultate s-au obţinut la lotul L2exp. 

 Experimentele realizate în cadrul seriei a II-a de experienţe ne-au permis desprinderea 

concluziilor enumerate în continuare: 

1. Ouăle de găină analizate înainte de sanitaţie au etalat o contaminare microbiană constantă, dar 

cu limite de variaţie foarte largi, cuprinse  între 31 şi 382 de germeni/cm2. 

2. Operaţiunile de sanitaţie efectuate, au avut un efect distructiv extrem de puternic, ce a 

interesat toată gama de microorganisme prezente pe suprafaţa calcaroasă a ouălor. Indicele de 

reducţie, care reflectă fidel acest fenomen a înregistrat valori cuprinse între 97,53 şi 100%, în 

funcţie de concentraţia substanţei active din complexul decontaminant. 

3. Substanţa decontaminantă experimentată în tehnologia de sanitaţie a ouălor de incubaţie 

studiate, respectiv diclorizocianuratul de sodiu, în doze de 0,2-0,6 g ‰ s.a. a redus 

încărcătura microbiană de pe coaja minerală, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcţie 

de concentraţia soluţiei folosite; astfel, dozele de 4 g ‰ s.a. şi de 0,6 g ‰ s.a. 

diclorizocianurat de sodiu au diminuat sever încărcătura microbiană de pe coaja minerală a 

ouălor, întrerupând lanţul epidemiologic al germenilor. 

4. Examenele microbiologice calitative efectuate au evidenţiat în suspensiile iniţiale, realizate cu 

material biologic recoltat de pe suprafaţa ouălor, germeni coliformi, stafilococi şi micromiceţi 

filamentoşi. Nu au fost izolate şi identificate, însă, tulpini bacteriene aparţinătoare genului 

Salmonella. 

5. Procentul de eclozabilitate al ouălor a fost de 92,07 la lotul Lc2 (ouă netratate); 92,48 la lotul 

L3exp. (ouă tratate cu diclorizocianurat de sodiu 0,6 g ‰ s.a.); 91,71 la lotul L4exp. (ouă 

tratate cu diclorizocianurat de sodiu 0,4 g ‰ s.a.) şi de 89,43 la lotul L5exp. (ouă tratate cu 

diclorizocianurat de sodiu 0,2 g ‰ s.a.). 

6. Concomitent, procentul de ecloziune al ouălor s-a situat la un nivel de 83,03 la lotul Lc2; 

84,22 la lotul L3exp.; 85,71 la lotul L4exp. şi de 80,65 la lotul L5exp. 

7. Dinamica florei microbiane aerobe mezofile din halele de creştere a puilor studiaţi a prezentat 

valori reduse în primele trei săptămâni de viaţă a acestora, dar a înregistrat în ultima perioadă 

de viaţă (ultimele 2 săptămâni) o creştere explozivă a valorii medii, ce a oscilat în cazul 

bacteriilor între 357 şi 419/m3 de aer şi între 286 şi 376 /m3 de aer, în cel al micromiceţilor. 



 
5 

8. Investigaţiile microbiologice calitative nu au evidenţiat prezenţa în probele analizate a 

germenilor din genul Salmonella. În schimb, microorganismele aparţinând germenilor 

Staphylococcus şi Paecillomyces au fost detectate constant ca floră dominantă, uneori 

dezvoltându-se chiar în cultură pură. 

9. La vârsta de sacrificare a puilor eclozionaţi din ouăle tratate şi netratate (41 zile) a rezultat că 

cea mai mare greutate corporală medie s-a înregistrat la lotul L4exp. (2572,64 g) şi cea mai 

mică la lotul Lc2 (2522,40 g). Apropiat de lotul Lc2 a fost lotul L3exp. (2523,40 g), în timp 

ce lotul L5exp., cu 2558,44 g s-a situat la un nivel mai apropiat de lotul L4exp. Procentual, 

creşterea în greutate a fost mai mare faţă de cea înregistrată la lotul Lc2 (=100), cu 1,99 la 

lotul L4exp.; 1,43 la lotul L5exp. şi cu 0,04 la lotul L3exp. 

10. Cel mai ridicat indice de conversie a hranei (kg n.c. /spor de creştere în greutate) a fost de 

calculat la lotul Lc2 (1,86), urmat în ordine descrescândă de lotul L4exp. (1,84), lotul L5exp. 

(1,83) şi de lotul 4 exp. (1,79). 

11. Pierderile din efectivele de păsări studiate au reprezentat 2,23% la lotul Lc2; 2,16% la lotul 

L3exp.; 1,78% la lotul L4exp. şi 1,96% la lotul L5exp. 

12. Pentru randamentul la sacrificare nu s-au obţinut diferenţe statistice semnificative între loturi. 

Astfel, la masculi, randamentul la sacrificare stabilit pe carne refrigerată a variat între 66,82% 

la lotul Lc2 şi 68,12% la lotul L5exp., iar la femele, între 68,41% la lotul L3exp. şi 70,73% la 

lotul Lc2. 

13. Greutatea organelor interne (ficat, pipotă şi inimă) şi a porţiunilor tranşate din carcasă (piept, 

pulpe superioare şi inferioare, aripi şi tacâm) s-a corelat cu greutăţile corporale realizate la 

vârsta de sacrificare a puilor (41 zile). 

14. Raportul carne/oase la nivel de carcase a fost, de:  

- la masculi: 3,03/1 la lotul Lc2; 2,81/1 la lotul L3exp.; 3,16/1 la lotul L4exp. şi de 

3,11/1 la lotul L5exp.; 

- la femele: 3,06/1 la lotul Lc2; 2,96/1 la lotul L3exp.; 3,20/1 la loturile L4exp. şi L5exp. 

 Concluziile desprinse ne-au permis să facem următoarele recomandări pentru practica 

avicolă: 

 - decontaminarea cojii minerale a ouălor de incubaţie cu o soluţie de diclorizocianurat de 

sodiu, folosind tehnica de sanitaţie elaborată de noi, respectiv: 

 - temperatura pentru spălare ouă =  +32ºC, timp de 2’; 

 - temperatura pentru clătire ouă = +35ºC, timp de 2’; 

 - temperatura pentru dezinfecţie ouă = +38ºC, timp de 2’; 

 - temperatura mediului ambiental = +18… +19ºC. 
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 Dintre toate concentraţiile de diclorizocianurat de sodiu experimentate, cele de 0,4 g ‰ 

s.a. (în special) şi de 0,6 g ‰ s.a. au determinat obţinerea celor mai bune rezultate, atât la 

incubaţia ouălor, cât şi în creşterea puilor eclozionaţi din ouăle decontaminate cu aceste 

concentraţii de substanţă dezinfectantă; 

 - decontaminarea de întreţinere a halelor de creştere a puilor broiler de găină este 

obligatorie pentru a se reduce flora microbiană aerobă mezofilă, condiţie “sine qua non” pentru 

menţinerea sănătăţii acestora şi obţinerea unor indici morfoproductivi superiori; 

 - operaţiunile de decontaminare microbiană a ouălor şi a halelor de creştere a puilor 

broiler de găină sunt absolut necesare a fi executate pentru că prin reducerea semnificativă şi cu 

atât mai mult prin distrugerea florei microbiane se previne apariţia bolilor infecto-contagioase în 

efectivele de păsări. 




