
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-
NAPOCA 

 
ŞCOALA DOCTORALĂ 

 
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 

 
 
 
 
 
 
 
 

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT 
 
 
 
 
 
 

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA UNOR FITOADITIVI ASUPRA 
PERFORMANŢELOR PRODUCTIVE ŞI A STĂRII DE SĂNĂTATE LA DIFERITE 

SPECII DE PEŞTI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   DOCTORAND: 

Ing. GABOR EROL-FLORIAN   CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
       Prof. Dr. Ing. AUREL ŞARA 

 
 
 

Cluj-Napoca 
2012 



 1

INTRODUCERE 
 

Tendinţa mondială de creştere a siguranţei alimentare şi de folosire a produşilor 
naturali va duce la încetarea folosirii antibioticelor şi a promotorilor de creştere sintetizaţi 
chimic. Pentru a suplini folosirea lor se caută soluţii alternative, naturale. În scopul înlocuirii 
antibioticelor, atenţia a fost concentrată şi asupra plantelor cunoscute ca avînd proprietăţi 
benefice asupra sănătăţii oamenilor (plante aromatizante, plante medicinale, condimente şi 
extracte din plante). Cu toate că majoritatea plantelor folosite sunt cunoscute de secole şi 
utilizate în medicina populară, modul de acţiune a acestora nu este pe deplin cunoscut, datele 
existente fiind empirice.  

Fitoaditivii sunt aditivi furajeri obţinuţi din plante medicinale sau extracte de plante. 
Utilizarea lor este foarte largă, de la consumul uman pînă la alimentaţia animalelor de fermă, 
inclusiv peşti. Studii efectuate relativ recent, au căutat să evidenţieze efectele fitoaditivilor la 
toate animalele de fermă. Printre efectele notabile observate la folosirea fitoaditivilor se pot 
menţiona efecte imunostimulatoare, imunomodulatoare, bioproductive, antioxidante, 
antimicrobiene, efecte de stimulare a echipamentului enzimatic, efecte de potenţare a 
absorbţiei azotului.  

Avantajul principal al acestor fitoaditivi este că sunt substanţe naturale ce nu prezintă 
risc pentru sănătatea peştilor, omului şi a mediului. Încă se desfăşoară cercetări privind 
modul lor de acţiune, a posibilelor efecte secundare ce pot apărea ca o consecinţă a utilizării 
lor şi chiar posibilitatea folosirii altor plante ca fitoaditivi. 

 
 
 

PARTEA I-A. STUDIU BIBLIOGRAFIC 
 

CAPITOLUL I. PLANTE MEDICINALE ŞI ULEIURI ESENŢIALE FOLOSITE CA 
FITOADITIVI ÎN ALIMENTAŢIA PEŞTILOR 

În acest capitol este prezentată o scurtă istorie a utilizării plantelor medicinale. De 
asemenea sunt prezentate câteva plante medicinale folosite ca fitoaditivi, accentul fiind pus 
în special pe efectele biologice ale acestora. 

 
CAPITOLUL II. CARACTERIZAREA GENERALĂ ŞI MODUL DE ACŢIUNE AL 

FITOADITIVILOR 
Acest capitol prezintă o caracterizare generală a fitoaditivilor o prezentare a uleiurilor 

aromatice şi a utilizării lor. De asemenea, în acest capitol sunt prezentate avantajele utilizării 
fitoaditivilor dar şi modul ce acţiune al acestora. 

 
CAPITOLUL III. POTENŢIALUL FITOADITIVILOR ÎN ACVACULTURĂ 

Acest capitol descrie potenţialul fitoaditivilor, urmărind în acelaşi timp şi literatura de 
specialitate pentru o mai bună cunoaştere a efectelor acestora. 
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PARTEA A II-A 
CERCETĂRI PROPRII 

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA GENERALĂ A CERCETĂRILOR 
 

Scopul acestor cercetări a fost de a evidenţia efectele adaosului unor fitoaditivi 
(usturoi 2%, ghimbir 1%, oregano 1% şi Echinacea 0.5%) asupra performanţelor productive 
şi a stării de sănătate la salmonide (păstrăvul curcubeu - Oncorhynchus mykiss W.) crescute 
în sistem danez, în condiţii de producţie şi efectele adaosului combinat de fitoaditivi la 
ciprinide (crap – Cyprinus carpio L.) crescute în sistem recirculat, în condiţii experimentale. 

În cadrul primului experiment intitulat „Cercetări privind influenţa unor fitoaditivi 
asupra performanţelor de producţie şi stării de sănătate la păstrăvul curcubeu (Oncohynchus 
mykiss W.)” s-a urmărit evidenţierea efectelor diferiţilor fitoaditivi folosiţi (usturoi 2%, 
ghimbir 1%, oregano 1% şi Echinacea 0.5%) asupra indicilor de creştere şi consum, a unor 
indici histologici, a ratei de supravieţuire, a unor indici sangvini, a unor parametri biochimici  
şi imunologici, asupra calităţii cărnii la păstrăvul curcubeu, la finalul experimentului 
realizându-se şi un calcul a eficienţei economice. 

Cel de-al doilea experiment intitulat „Cercetări privind efectele adaosului combinat 
de fitoaditivi (usturoi + ghimbir; oregano + Echinacea) asupra performanţelor de producţie şi 
stării de sănătate la păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss W.)” a urmărit efectele 
adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi + ghimbir; oregano + Echinacea) asupra indicilor 
de creştere şi consum, a ratei de supravieţuire, a indicilor hematologici, a indicilor 
biochimici ai sângelui şi asupra calităţii cărnii la păstrăvul curcubeu. 

Cercetările efectuate în cadrul celui de al treilea experiment intitulat „Influenţa 
adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi + ghimbir; oregano + Echinacea) asupra indicilor 
de creşere şi consum la puietul de crap (Cyprinus carpio L.)” au urmărit efectele 
administrării combinate de fitoaditivi (usturoi + ghimbir; oregano + Echinacea) asupra 
indicilor de creştere şi consum, a ratei de supravieţuire, a unor indici hematologici şi 
biochimici ai sângelui şi a rezistenţei la boli la puietul de crap , în acest scop efectuându-se o 
infecţie cu Aeromonas hydrophilla. 

MATERIALE ŞI METODE DE LUCRU 
MATERIALUL BIOLOGIC 

Materialul biologic a fost reprezentat de două specii de peşti: păstrăvul curcubeu - 
Oncorhynchus mykiss W. şi de crap – Cyprinus carpio L. 

 
Sistemul de creştere 

Sistemul de creşere în cazul păstrăvului curcubeu a fost sistemul intensiv (sistemul 
danez). Peştii au fost crecuţi în bazine de beton cu dimensiunile L/l/H = 4/1/1.5 m. condiţiile 
de creştere au fost identice la toate loturile. Debitul de alimentare a fost de 25 l/min/bazin. 

Puietul de crap a fost crescut în cadrul unui sistem recirculant. Acest sistem a fost ales 
datorită faptului că oferă posibilitatea de control a tuturor parametrilor apei. 
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Parametrii fizico-chimici ai apei de cultură 
Calitatea apei a fost monitorizată pentru a se putea urmări eventualele influenţe ale 

factorilor ambientali asupra experimentelor efectuate. 
Analiza probelor de apă a fost făcută în laboratorul de Zooigienă din cadrul Facultăţii 

de Zootehnie şi Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca. pH-ul şi concentraţia de oxigen 
dizolvat din apă au fost determinate in-situ, în fermă. Analizele au fost efectuate după 
metodele cunoscute (Lujerdean şi Bunea, 2005). 

 
Hrana administrată 

În cazul păstăvului curcubeu, hrana administrată a fost reprezentată de furajul 
combinat granulat marca Skretting Optiline; în cazul puietului de crap furajul a fost 
reprezentat de un furaj combinat granulat autohton. 

Furajul de bază administrat păstrăvului curcubeu a avut următoarele caracteristici 
nutritive: 42% PB, 22% GB, 6.5% Cenuşă respectiv 4% Celuloză. Granulele au avut un 
diametru de 2 respectiv 4 mm. Furajul de bază administrat puietului de crap a avut 
următoarele caracteristici nutritive: 38% PB, 7% GB, 12% celuloză şi 9.5% cenuşă, 
granulele având un diametru de 2 mm. 

În cadrul primului experiment, lotul martor a primit furajul de bază (Skretting 
Optiline), lotul 1E a primit furajul de bază suplimentat cu 2% usturoi, lotul 2E a primit 
furajul de bază suplimentat cu 1% ghimbir, lotul 3E a primit furajul de bază suplimentat cu 
1% oregano iar lotul 5 a primit furajul de bază suplimentat cu 0.5% Echinacea. În cadrul 
celui de-al doilea experiment, lotul martor a primit furajul de bază (Skretting Optiline), lotul 
1E a primit furajul de bază suplimentat cu o combinaţie de 2% usturoi şi 1% ghimbir iar 
lotul 2E a primit furajul de bază suplimentat cu o combinaţie de 1% oregano şi 0.5% 
Echinacea. În cadrul celui de-al treilea experiment, lotul martor a primit furajul de bază, la 
lotul 1E furajul de bază a fost  suplimentat cu combinaţia de fitoaditivi usturoi (2%) şi 
ghimbir (1%) iar la lotul 2 furajul de bază a fost suplimentat cu o combinaţie de 1% oregano 
şi 0.5% Echinacea. 

 
METODE DE LUCRU 

Metode de lucru 
Măsurătorile biometrice au constat în determinarea masei corporale medii, a ratei de 

creştere şi a sporului de creştere. La finalul perioadei experimentale s-au determinat şi 
indicii biometrici, pe baza cărora s-au determinat apoi indicii corporali pentru aprecierea 
dezvoltării generale ale peştilor (Bud şi colab., 2004). 

Pentru examenul histologic au fost prelevate 25 probe de intestin (5 probe/lot). 
Probele au fost incluse în parafină iar apoi tăiate la o grosime de 4-5 μm cu ajutorul unui 
microtom Leica RM 2124RT. Probele au fost colorate cu Hematoxilină-Eozină iar apoi 
preparatele obţinute au fost examinate la microscopul Olympus BX52. Imaginile au fost 
preluate cu o cameră foto digitală Olympus SP350 şi analizate cu ajutorul programului 
Olympus DP-Soft. 

Compoziţia chimică a cărnii (SU, PB, GB, CenB) a fost determinată în laboratorul de 
Alimentaţie după metodele cunoscute (Şara şi Odagiu, 2005). 
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Investigaţiile hematologice au constat în determinarea hematocritului, numărului de 
eritrocite, a concentraţiei hemoglobinei, volumului eritrocitar mediu (VEM), a hemoglobinei 
eritrocitare medii (HEM) respectiv a concentraţiei de hemoglobină eritrocitară medie 
(CHEM), fiind efectuate după metodele cunoscute (Ogean şi Cernea, 2007). 

Examenul biochimic al sângelui a constat în determinarea concentraţiei glutation-
peroxidazei, determinarea glicemiei, a proteinogramei, enzimogramei, determinarea 
profilului lipidic; determinările au fost efectuate prin metoda spectro-fotometrică. 

Determinarea parametrilor imunologici a constat în dozare lizozimului seric, dozarea 
imunoglobulinelor totale şi a complexelor imune circulante. 

 
Valorile fiecărui parametru au fost exprimate ca media aritmetică ± eroarea standard a 

mediei (SEM). Analiza statistică a fost a fost efectuată prin metoda ANOVA folosind testul 
comparaţiilor multiple Tukey-Kramer. Analizele statistice au fost efectuate folosind 
programul GraphPad InStat® 3.05. 

 
 
CAPITOLUL V. CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA UNOR FITOADITIVI 

ASUPRA PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE ŞI STĂRII DE SĂNĂTATE LA 
PĂSTRĂVUL CURCUBEU (Oncorhynchus mykiss W.) 

 
Scopul cercetării a fost de a stabili efectele adiministrării fitoaditivilor folosiţi (usturoi, 

ghimbir, oregano şi Echinacea) în hrana păstrăvului curcubeu, pentru a evidenţia 
posibilitatea folosirii lor pe scară largă, ca alternative naturale a antibioticelor şi a 
promotorilor de creştere obţinuţi prin sinteză chimică. 

Cercetările au fost desfăşurate la ferma Institutului de Cercetare şi Amenajări Silvice 
Gilău pe un număr de 1000 de exemplare de păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss), 
repartizaţi în 5 loturi (un lot martor şi 4 loturi experimentale), câte 200 de exemplare/lot. 
Perioada experimentală a fost de 116 zile (3.06.2010 – 29.09.2010). 

Pe parcursul experimentului s-au urmărit evoluţia masei corporale, sporul de creştere, 
rata de creştere, consumul de furaj şi coeficientul de conversie a furajelor (FCR). La sfârşitul 
experimentului au fost inregistraţi şi indicii biometrici (lungimea standard, lungimea 
capului, înălţimea mare şi perimetrul mare) pe baza cărora au fost calculaţi indicii corporali 
(coeficientul de îngrăşare, indicele Kiselev respectiv indicele de carnozitate). De asemenea, 
la sfârşitul perioadei experimentale au fost efectuate analize pentru determinarea compoziţiei 
chimice a cărnii, au fost efectuate analize biochimice ale sângelui (leucograma, hemograma, 
GPx, profilul enzimatic, proteinograma), au fost determinaţi indicii histologici şi indicii 
imunologici 

 
Influenţa fitoaditivilor asupra indicilor de creştere şi consum la păstrăvul 

curcubeu 
Din rezultatele obţinute, se observă o îmbunătăţire a masei corporale la toate loturile 

experimetale, comparativ cu lotul martor. Cea mai mare valoare a masei corporale a fost 
înregistrată la lotul L3E (325.93g), ce a primit în furajul combinat 1% oregano, o valoare 
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apropiată fiind înregistrată la lotul L2E (325.63g), ce a primit furaje conţinând 1% ghimbir. 
Lotul L1E, ce a primit furaje conţinând 2% usturoi,  a prezentat o valoare mai mare a masei 
corporale (308.93g) comparativ cu lotul L4E, ce a primit furaje conţinând 0.5% Echinacea, 
respectiv comparativ cu lotul martor (304.57g). Variabilitatea a fost medie (10%<V%<20%) 
la toate loturile experimentale, lotul martor prezentând o variabilitate mare (V%>20%). 
Diferenţele obţinute sunt nesemnificative din punct de vedere statistic (p>0.05). Rezutatele 
obţinute sunt confirmate şi de rezultatele obţinute de Benkeblia (2003), Metwally (2009), 
Nya şi Austin (2009). Khalil et.al (2001) a explicat creşterea mai mare în cazul administării 
usturoiului prin conţinutul acestuia în alicină, ce îmbunătăţeşte performanţele florei 
intestinale, astfel îmbunătăţind astfel utilizarea energiei şi totodată ducînd la o îmbunătăţire a 
digestiei. Administrarea de ghimbir influenţează funcţia gastrointestinală (Nievergelt et al., 
2010) iar administrarea de oregano la animale stimulează apetitul (Villalba şi Provenza, 
1997). 

Evoluţia masei corporale a fost constantă pe toată durata perioadei experimentale. 
Stresul datorat schimbării condiţiilor de mediu sau stresul datorat manipulărilor şi 
tratamentelor, a fost aparent mic, acest fapt reflectându-se în dinamica de creştere, ce este 
constantă, fără apariţia regresiilor masei corporale. Un alt factor ce a determinat constanţa 
dinamicii de creştere a fost reprezentat şi de condiţiile mediale ale apei de cultură. 

Analizând principalii indici de creştere înregistraţi pe perioada experimentală, se 
constată influenţa favorabilă a aditivilor administraţi la loturile L1E, L2E şi L3E asupra 
sporului de creştere. Cel mai mare spor de creştere s-a înregistrat la lotul L3E (261.93g) 
urmat îndeaproape de lotul L2E (261.38g) comparativ cu lotul martor (243.85g). De 
asemenea lotul L1E (ce a primit usturoi) a prezentat un spor de creştere mai mare (247.19g) 
comparativ cu lotul martor. Lotul L4E a prezentat un spor de creştere mai mic (242.17g) faţă 
de lotul martor. În cazul ratei de creştere, cele mai mari valori au fost obţinute în cazul 
loturilor L2E şi L3E, ce au primit 1% ghimbir, respectiv 1% oregano în furaj (2.25 g/zi) 
comparativ cu lotul martor (2.10 g/zi). De asemenea şi administrarea de usturoi (2%) a dus 
la îmbunătăţirea ratei de creştere (2.13 g/zi) comparativ cu lotul martor. Cea mai mică 
valoare a fost înregistrată la lotul L4E, ce a primit Echinaceea (2.08 g/zi). Analizând valorile 
coeficientului de conversie a hranei, cea mai mică valoare a fost obţinută la lotul L3E 
(1.421:1), comparativ cu lotul martor. Lotul L2E a avut un coeficient de conversie a hranei 
apropiat cu lotul L3E (1.428:1). Loturile L1E, L2E şi L3E au prezentat un coeficient de 
conversie al hranei sub valoarea de 1.5:1 în timp ce lotul martor respectiv lotul L4E, ce a 
primit furaje conţinând Echinacea, prezentând valori ale acestui coeficient peste 1.5:1 
(1.527:1 la lotul martor respectiv 1.525:1 la lotul L4E). 

 
Influenţa fitoaditivilor asupra indicilor histologici la păstrăvul curcubeu 

Pentru a evidenţia efectele fitoaditivilor folosiţi, la nivel intestinal, au fost efectuate 
investigaţii histologice, ce au constat în determinarea înălţimii şi a suprafeţi vilozităţilor şi a 
înălţimii microvilozităţilor. 

Din datele înregistrate în cadrul investigaţiilor histologice se remarcă o creştere a 
înălţimii vilozităţilor intestinale la toate loturile experimentale comparativ cu lotul martor. 
Cea mai mare valoare a fost întregistrată la lotul L3E urmat îndeaproape de lotul L2E. Peştii 
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din lotul L1E au prezentat o valoare a vilozităţilor mai mare comparativ cu lotul L4E 
respectiv cu lotul martor. În cazul suprafeţei vilozităţilor se observă de asemenea o creştere 
la toate loturile experimentale  comparativ cu lotul martor. Cea mai mare suprafaţă a 
vilozităţilor a fost înregistrată la lotul L3E urmat de lotul L2E. Creşterea lungimii 
viloziăţilor intestinale a dus la îmbunătăţirea dinamicii de creştere prin creşterea suprafeţei 
de absorbţie a nutrienţilor la nivel intestinal. 

În cazul microvilozităţilor, se observă o uşoară creştere a lungimii acestora la toate 
loturile experimentale comparativ cu lotul martor. Cele mai mari valori au fost înregistrate la 
loturile L2E şi L3E. Creşterea înălţimii microvilozităţilor a avut ca rezultat creşterea 
suprafeţei de absorbţie a nutrienţilor la nivel intestinal, acest fapt reflectându-se în dinamica 
de creştere. 

 
Influenţa fitoaditivilor asupra ratei de supravieţuire la păstrăvul curcubeu 

Rata de supravieţuire a materialului biologic este un indice foarte important în cadrul 
păstrăvăriilor, fiind monitorizat în permanenţă 

Analizând valorile pierderilor observăm că cea mai mare rată de supravieţuire s-a 
înregistrat la lotul L1E (89.5%), ce a primit 2% usturoi în furaje; acest rezultat se poate 
explica prin efectul imunostimulator al usturoiului dar şi prin prezenţa allicinei, care are 
efect antibiotic. Cea mai mică rată de supravieţuire a fost înregistrată la loturile L2E şi L4E 
(87.5%), rezultatele fiind comparabile cu cele din literatura de specialitate 

 
Efectele fitoaditivilor asupra indicilor sangvini la păstrăvul curcubeu 

Cuantificarea stării de sănătate şi a nivelelor de supravieţuire s-a făcut prin analiza şi 
corelarea indicilor hematologici. Această cunatificare a dus la o mai bună reflectare a 
efectelor biologice a fitoaditivilor folosiţi. 

Administrarea de fitoaditivi a dus în general la o îmbunătăţire a indicilor eritroctari la 
toate loturile experimentale, comparativ cu lotul martor. Numărul de eritrocite, valoarea 
hematocritului şi concentraţia de hemoglobină au fost îmbunătăţite la toate loturile 
exprimentale comparativ cu lotul martor, diferenţele înregistrate nefiind semnificative din 
punct de vedere statistic, valorile obţinute fiind comparabile cu cele din literatura de 
specialitate. Volumul eritrocitar mediu a prezentat valori mai mari la loturile experimentale 
comparativ cu lotul martor, exceptând lotul 3E, ce a prezentat o valoare mai mică.  În cazul 
hemoglobinei eritrocitare medii, s-au înregistrat diferenţe distinct semnificative între lotul 
4E şi restul loturilor, inclusiv lotul martor. Şi în cazul concentraţiei medii de hemoglobină 
eritrocitară s-au înregistrat diferenţe distinct semnificative între lotul 4E şi restul loturilor, 
inclusiv lotul martor. 

Valorile mici ale hemoglobinei eritrocitare medii şi a concentraţiei medii de 
hemoglobină înregistrate la lotul 4E pot indica o stare de anemie a peştilor din acest lot. 

În cazul indicilor leucocitari, se observă că cea mai mare valoare a leucocitelor a fost 
înregistrată la lotul 4E, ce a primit furaje conţinând Echinacea, urmat de lotul martor. Cea 
mai mică valoare a fost înregistrată la lotul 1E, ce a primit furaje ce au conţinut usturoi. În 
cazul heterofilelor (neutrofilelor), cea mai mare valoare a fost înregistrată la lotul 3E, urmat 
de lotul martor; cea mai mică valoare a fost înregistrată la lotul 1E. Absenţa eozinofilelor şi 
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a bazofilelor la toate loturile indică o absenţă a proceselor inflamatorii, ceea ce denotă o 
stare bună de sănătate. În cazul limfocitelor, cea mai mare valoare a fost înregistrată la lotul 
4E, urmat de lotul 2E şi de lotul martor. Cea mai mare valoare a monocitelor a fost 
înregistrată la lotul 4E, urmat de lotul martor loturile 1E, 2E şi 3E au prezentat valori mai 
mici comparativ cu lotul martor. 

 
Influenţa fitoaditivilor asupra parametrilor biochimici ai sângelui la păstrăvul 

curcubeu 
În cazul GPx, se poate observa o creştere semnificativă la lotul 1E (ce a primit furaje 

conţinând usturoi) comparativ cu loturile 2E respectiv cu lotul martor. De asemenea lotul 1E 
a prezentat cea mai mare valoare a concentraţiei GPx, fapt explicat prin conţinutul mare în 
Seleniu al usturoiului (Schram et al, 2010). 

O creştere semnificativă a glicemiei se poate observa la lotul 1E, ce a primit furaje 
conţinând usturoi, comparativ cu lotul martor şi o creştere foarte semnificativă la lotul 2E, ce 
a primit furaje cu ghimbir, comparativ cu lotul martor.  

Valorile mici ale concentraţiei amilazei înregistrate la loturile experimentale denotă o 
stare bună de sănătate a pancreasului, evidenţiind efectele protectoare ale fitoaditivilor 
utilizaţi. Activitatea cea mai mare a lipazei s-a înregistrat la lotul 3E, urmat de lotul 4E. Cea 
mai mică valoare s-a înregistrat la lotul martor. În cazul ALAT, cea mai mare valoare se 
poate observa la lotul 3E, urmat de lotul 2E, ce se poate explica prin efectul de stimulare a 
apetitului al ghimbirului şi oregano-ului. Cea mai mică valoare a ALAT a fost înregistrată la 
lotul 4E. Activitatea ASAT cea mai mare a fost înregistrată la lotul 1E, urmat de lotul 2E şi 
de lotul martor. Cea mai mică valoare a fost înregistrată la lotul 4E, comparativ cu restul 
loturilor. Analizând activitatea GGT, se observă că cea mai mare valoare s-a înregistrat la 
lotul 2E urmat de lotul 4E. Lotul 3E a prezentat o activitate GGT mai mare comparativ cu 
lotul 1E şi cu lotul martor, la care s-a înregistrat cea mai mică valoare. 

Cea mai mare valoare a proteinelor totale circulante a fost înregistrată la lotul 3E, 
comparativ cu restul loturilor. Loturile 2E şi 4E au prezentat o valoare mai mare a 
proteinelor totale circulante comparativ cu lotul martor. Cea mai mică valoare a fost 
înregistrată la lotul 1E, comparativ cu restul loturilor, inclusiv cu lotul martor observându-se 
diferenţe foarte semnificative între lotul 1E şi lotul 3E respectiv diferenţe distinct 
semnificative între lotul 1E şi lotul 4E. În cazul albuminelor, cea mai mare valoare a fost 
înregistrată la lotul 3E, urmat de lotul 4E. Lotul 1E a prezentat cea mai mică valoare 
comparativ cu toate loturile, inclusiv cu lotul martor, înregistrându-se diferenţe între lotul 1E 
şi restul loturilor. În cazul γ-globulinelor, cea mai mare valoare s-a înregistrat la lotul 3E, 
urmat de lotul martor respectiv de lotul 4E. Cea mai mică valoare s-a înregistrat la lotul 1E . 
lotul 2E prezentat o vaoare mai mare comparativ cu lotul 1E dar mai mică comparativ cu 
restul loturilor. Diferenţele înregistrate în cazul valorilor γ-globulinelor au fost statistic 
nesemnificative. 

Cea mai mare valoare lipidelor totale a fost înregistrată la lotul 3E, urmat de lotul 4E. 
Cea mai mică valoare a lipidelor totale circulante s-a înregistrat la lotul 1E (ce a primit 
furaje suplimentate cu usturoi) comparativ cu restul loturilor, înregistrându-se diferenţe 
semnificative între lotul 1E şi loturile 3E respectiv 4E. În cazul trigliceridelor cea mai mare 
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valoare s-a înregistrat la lotul 3E. Cea mai mică valoare a fost înregistrată la lotul 1E (ce a 
primit furaje conţinând usturoi), comparativ cu restul loturilor, confirmând astfel efectul 
hipoglicemiant al usturoiului. Lotul martor a prezentat valori ale trigliceridelor mai mici 
decât toate loturile experimentale, cu excepţia lotului 1E. Diferenţele înregistrate au fost 
nesemnificative. În cazul colesterolului, cea mai mare valoare a fost înregistrată la lotul 3E. 
Cele mai mici valori au fost înregistrate la lotul 4E (ce a primit furaje conţinând echinacea), 
o valoare uşor mai ridicată înregistrându-se la lotul 2E (ce a primit furaje conţinând 
ghimbir). Acest fapt se explică prin proprietatea ghimbirului de a micşora colesterolul 
(Fuhrman et. Al, 2000). Valorile scăzute ale lipidelor totale şi ale trigliceridelor înregistrate 
la lotul 1E (ce a primit furaje conţinând usturoi) pot fi explicate prin efectul hipo-lipidemiant 
al usturoiului (Drăgan Simona, et al.; 2008). Lotul 3E a prezentat cele mai ridicate valori în 
cazul lipidelor sangvine, ce poate fi explicat prin efectul antioxidant al oregano-ului (Srihari 
et. al, 2008, Almeida-Doria et al. 2000).  

 
Efectele fitoaditivilor asupra indicilor imunologici la păstrăvul curcubeu 

Pentru a evalua efectele fitoaditivilor asupra statsului sistemului imunitar a fost 
determinată concentraţia lizozimului, a imunoglobulinelor totale şi a complexelor imune 
circulante. 

Cea mai mare valoare a lizozimului se observă la lotul 1E, ce a primit furaje 
conţinând usturoi, urmat de lotul martor. Loturile 2E, 3E şi 4E au prezentat valori mai mici 
comparativ cu lotul martor. O creştere a imunoglobulinelor totale se poate observa la loturile 
3E şi 4E comparativ cu lotul martor, în timp ce loturile 1E şi 2E prezintă valori mai scăzute 
comparativ cu lotul martor. Acest fapt indică efectele imunomodulatoare ale fitoaditivilor 
folosiţi: imunostimulare la loturile 3E şi 4E şi imunosupresie la loturile 1E şi 3E. Creşterea 
concentraţiei complexelor imune circulante poate fi observată la loturile 1E, 3E şi 4E 
comparativ cu lotul martor, ceea ce denotă efectele imunostimulatoare ale fitoaditivilor 
folosiţi. 

 
Influenţa fitoaditivilor asupra calităţii cărnii la păstrăvul curcubeu 

Calitatea cărnii reflectă starea generală a peştilor şi determină acceptabilitatea 
produsului final de către consumator. 

Administrarea de fitoaditivi nu a influenţat randamentul la sacrificare, valorile 
acestuia fiind relativ egale. Analizând datele obţinute, se observă un conţinut mai scăzut de 
apă la loturile L1E respectiv L3E, comparativ cu lotul martor; cea mai mare valoare a fost 
înregistrată la lotul L4E, ce a primit furaje conţinând Echinacea. Din punct de vedere al 
conţinutului în proteină a cărnii, cea mai mare valoare a proteinei s-a înregistrat la lotul L4E, 
iar cea mai mică la lotul L3E, valorile obţinute înregistrându-se în limitele citate de literatura 
de specialitate (Savic et al., 2004). În cazul grăsimii brute, diferenţele înregistrate au fost 
nesemnificative între toate loturile; cea mai mare valoare s-a înregistrat la lotul L1E iar cea 
mai mică la lotul L3E. Urmărind conţinutul cărnii în cenuşă brută, cea mai mare valoare s-a 
înregistrat la lotul 2E (ce a primit furaje conţinând ghimbir), diferenţele fiind statistic 
semnificative comparativ cu restul loturilor experimentale. Acest lucru se poate explica prin 
conţinutul mare în minerale al ghimbirului. Cea mai mică valoare a fost observată la lotul 3E 
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(ce a primit furaje conţinând oregano). La loturile 1E şi 4E s-a înregistrat aceeaşi valoare a 
cenuşii brute, fiind însă mai mici comparativ cu lotul martor.  

 
Consideraţii de eficienţă economică 

În cadrul unei păstrăvării cheltuielile principale sunt reprezentate de cheltuielile cu 
furajele  şi cheltuielile cu apa de cultură. Utilizarea unor furaje de calitate superioară duce la 
obţinerea unor producţii superioare calitativ şi cantitativ. Pentru sporirea producţiilor 
piscicole, în practică se folosesc şi aditivii furajeri. 

Adaosul de fitoaditivi în hrana păstrăvului curcubeu este rentabil, comparativ cu lotul 
martor, cel mai mare profit înregistrându-se în cazul administrării de oregano (1%). 

Dezvoltarea unei acvaculturi sustenabile necesită soluţii sigure şi eficace pentru a 
aborda provocările industriei. Există tot mai multe dovezi că produsele naturale cum sunt 
extractele de plante şi uleiurile esenţiale pot avea aplicaţii în acvacultură, incluzând agenţi 
profilactici şi terapeutici pentru controlul bolilor bacteriale, fungale şi virale, pentru 
stimularea creşterii şi pentru îmbunătăţirea calităţii cărnii. Cu toate acestea mai sunt necesare 
teste suplimentare privind modul lor de acţiune şi eventualele lor efecte secundare, respectiv 
studii privind eficienţa economică a folosirii lor, înainte de a se începe folosirea lor la scară 
comercială (Gabor şi colab., 2010). 

 
CAPITOLUL VI CERCETĂRI PRIVIND EFECTELE ADAOSULUI COMBINAT 

DE FITOADITIVI (USTUROI + GHIMBIR; OREGANO + ECHINACEA) ASUPRA 
PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE ŞI STĂRII DE SĂNĂTATE LA 

PĂSTRĂVUL CURCUBEU (Oncorhynchus mykiss W.) 
 
Scopul cercetării a fost de a evidenţia efectele administrării combinate de fitoaditivi 

(usturoi + ghimbir; oregano + Echinacea) asupra indicilor de creştere şi consum, a ratei de 
supravieţuire, a indicilor hematologici şi biochimici sangvini şi asupra calităţii cărnii la 
păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss W.). 

Cercetările au fost desfăşurate la ferma Institutului de Cercetare şi Amenajări Silvice 
Gilău pe un număr de 600 de exemplare de păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss), 
repartizaţi în 3 loturi (un lot martor şi 2 loturi experimentale), câte 200 de exemplare/lot. 
Perioada experimentală a fost de 95 zile (25.06.2010 – 27.09.2010). 

Pe parcursul experimentului s-au urmărit evoluţia masei corporale, sporul de creştere, 
rata de creştere, consumul de furaj şi coeficientul de conversie a furajelor (FCR). La sfârşitul 
perioadei experimentale au fost efectuate analize biochimice ale sângelui (hemograma, 
glicemie, GPx, enzimograma, proteinograma). De asemenea, la sfârşitul perioadei 
experimentale, au fost recoltate probe de carne pentru determinarea compoziţiei chimice a 
cărnii şi a concentraţiei de Seleniu din carne. 

 
Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi+ghimbir; 

oregano+Echinacea) asupra indicilor de creştere şi consum la păstrăvul curcubeu 
Analizând valorile medii ale principalilor indici de creştere şi consum înregistrate la 

păstrăvul curcubeu, la sfârşitul perioadei experimentale, se observă o îmbunătăţire a acestora 
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ca urmare a administrăriii combinate de fitoaditivi. Astfel se poate observa o creştere a 
masei finale la ambele loturi experimentale (ce au primit combinaţii de fitoaditivi). Lotul 1E 
(ce a primit usturoi+ghimbir) a prezentat cea mai mare valoare a masei corporale la sfârşitul 
perioadei experimentale (333.8 ± 9.23), urmat de lotul 2E (ce a primit oregano+Echinacea) 
(323.98 ± 8.65), lotul martor prezentând cea mai mică valoare (319.0 ± 7.26). De asemenea, 
administrarea combinată de fitoaditivi a dus la îmbunătăţirea sporului mediu zilnic, loturile 
experimentale prezentând valori superioare comparativ cu lotul martor. cea mai mare valoare 
s-a înregistrat la lotul 1E (2.6 g/zi), urmat de lotul 2E (2.44 g/zi). Administrarea combinată 
de fitoaditivi a dus la îmbunătăţirea coeficientului de conversie a furajelor, loturile 
experimentale prezentând valori superioare lotului martor. Astfel cea mai mică valoare a fost 
înregistrată la lotul 1E (1.45:1) urmat de lotul 2E (1.47:1). 

Evoluţia masei coporale a fost constantă, acest fapt datorându-se adaptării peştilor la 
condiţiile experimentale (parametrii apei de cultură, furaj). Lipsa regresiilor denotă o 
adaptare la condiţiile de stres ce au apărut pe parcursul experimentului (manipulări, cântăriri, 
tratamente). 

 
Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi+ghimbir; 

oregano+Echinacea) asupra ratei de supravieţuire la păstrăvul curcubeu 
Administrarea combinată de fitoaditivi a dus la o îmbunătăţire a ratei de supravieţuire 

la loturile experimentale comparativ cu lotul martor. Astfel, la lotul 1E, ce a primit usturoi şi 
ghimbir, se poate observa cea mai mare rată de supravieţuire (92.5%), urmat de lotul 2E, ce 
a primit oregano şi Echinacea (87.5%). 

 
Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi+ghimbir; 

oregano+Echinacea) asupra indicilor hematologici la păstrăvul curcubeu 
Valorile hematocritului au fost mai mici la loturile experimentale comparativ cu lotul 

martor, valorile concentraţiei de hemoglobină fiind mai mari la acest lot (10.57±0.64) 
comparativ cu cele două loturi experimentale (L1E - 9.84±0.51; L2E - 8.61±0.58).  Numărul 
de eritrocite a scăzut semnificativ la loturile experimentale (L1E – 0.98 ± 0.08 G/l; L2E – 
0.74 ± 0.03 G/l) comparativ cu lotul martor, ce a prezentat cea mai mare valoare (1.19 ± 0.03 
G/l). Valorile VEM au scăzut nesemnificativ la loturile experimentale comparativ cu lotul 
martor. Valoarea cea mai mică a fost înregistrată la lotul 1E (367.81 ± 17.14). Lotul 2E a 
prezentat o valoare a VEM (372.05 ± 12.72) mai mare comparativ cu lotul 1E dar mai mică 
decât lotul martor (377.63 ± 3.89). Valorile HEM au fost mai mari la loturile experimentale, 
comparativ cu lotul martor (88.65 ±3.46 pg), cea mai mare valoare fiind observată la lotul 
2E (96.27 ± 3.34pg) urmat de lotul 1E (88.88 ± 4.69 pg). Valorile CHEM au prezentat 
aceeaşi tendinţă ca şi valorile HEM. Astfel, cea mai mare valoare a fost înregistrată la lotul 
2E (26.84 ± 2.12 g/dl), urmat de lotul 1E (24.38 ± 0.25 g/dl), cea mai mică valoare fiind 
înregistrată la lotul martor (23.43 ± 0.79 g/dl). 
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Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi+ghimbir; 
oregano+Echinacea) asupra indicilor biochimici ai sângelui la păstrăvul curcubeu 

Valorile GPx au fost mai mari la loturile experimentale comparativ cu lotul martor. 
Cea mai mare valoare a fost înregistrată la lotul 1E (15.42 ± 0.35 U/ml Hct), urmat de lotul 
2E (15.09 ± 0.97 U/ml Hct), lotul martor prezentând cea mai scăzută valoare a GPx (14.42 ± 
2.02 U/ml Hct). Valorile superioare ale GPx înregistrate la loturile experimentale se explică 
în primul rând prin aportul de Seleniu al fitoaditivilor utilizaţi (GPx fiind o enzimă direct 
dependentă de Seleniu) dar şi prin conţinutul în compuşi antioxidanţi ai fitoaditivilor (GPX 
fiind o enzimă ce reflectă statusul anti-oxidant al organismului). 

Valoarea cea mai mare a glicemiei a fost înregistrată la lotul 1E (136.07 ± 4.91 
mg/dl), urmat de lotul 2E (107.47 ± 0.76 mg/dl), lotul martor prezentând cea mai mică 
valoare a glicemiei (87.17 ± 5.49 mg/dl). 

Valorile ALAT au prezentat o variaţie nesemnificativă ca urmare a administrării 
combinate de fitoaditivi. Cea mai mare valoare a ALAT a fost observată la lotul 1E (5.85 ± 
1.07 U/L). Lotul 2E a avut o valoare uşor scăzută comparativ cu lotul martor (L2E – 4.96 ± 
1.74 U/L; LM – 4.97 ± 0.99 U/L). În cazul ASAT se poate observa o creşere a valorii 
acesteuia la lotul 2E (334 ± 49.99 U/L), urmat de lotul martor (277.4 ± 24.74U/L), cea mai 
mică valoare fiind observată la lotul 1E (273.67 ± 21.57 U/L). Creşterea valorii ASAT 
observată la lotul 2E poate fi asociată cu modificarea masei musculare ca urmare a 
biostimulării induse de administrarea combinată de fitoaditivi (oregano + Echinacea). 
Valoare crescută a GGT înregistrată la lotul martor poate indica un proces inflamator la 
nivelul ţesutului hepatic sau biliar dar şi un proces activ de detoxifiere a organismului; în 
mod contrar, valorile mici ale GGT înregistrate la loturile experimentale evidenţiază efectul 
hepato-protector al combinaţiilor de fitoaditivi folosite, efect observat cu precădere la lotul 
1E (ce a primit usturoi şi ghimbir). Cea mai mare activitate a PAL a fost înregistrată la lotul 
1E (ce a primit usturoi + ghimbir), în timp ce lotul 2E (ce a primit oregano + Echinacea) a 
prezentat cea mai mică valoare. O valoare mărită a PAL poate indica o blocare a  ductului 
biliar dar şi un proces de formare activă a ţesutului osos. Cu toate acestea, corelând valorile 
PAL cu valorile ALAT şi ASAT, se poate observa că nu este vorba de o stare patologică ci 
de procesul activ de formare a ţesutului osos, fapt datorat biostimulării induse de fitoaditivii 
folosiţi. Valorile înregistrate în cazul SOD sunt mai mari la loturile experimentale, cea mai 
ridicată valoare fiind înregistrată la lotul 1E (2.31 ± 0.24 U/ml), urmat de lotul 2E (4.04 ± 
0.19 U/ml); lotul martor a prezentat cea mai mică valoare (3.8 ± 0.39 U/ml). Aceste rezultate 
sunt explicate prin conţinutul ridicat în compuşi antioxidanţi ai fitoaditivilor folosiţi. 
Concentraţia amilazei a prezentat cea mai mare valoare la lotul martor (362.17 ± 31.86 U/L) 
urmat de lotul 1E (267.33 ± 2.96U/L), cea mai mică valoare fiind înregistrată la lotul 2E 
(129.13 ± 8.36 U/L). Valorile mari ale concentraţiei amilazei înregistrate la lotul martor 
indică o posibilă stare patologică la nivelul pancreasului, concentraţia acestei enzime 
crescând rapid în cazul unor leziuni În cazul concentraţiei lipazei, valoarea cea mai mare a 
fost înregistrată la lotul 1E (16.73 ± 0.12 U/L), ce a primit usturoi şi ghimbir, urmat de lotul 
2E (15.67 ± 1.04 U/L), lotul martor prezentând cea mai mică valoare (14.9 ± 0.11 U/L). 
Valoarea ridicată a lipazei la lotul 1E poate indica o stare patologică a pancreasului; cu toate 
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acestea, corelând aceste valori cu cele ale amilazei, această ipoteză nu este în totalitate 
susţinută. 

Valorile cele mai mari ale proteinelor totale circulante au fost înregistrate la lotul 1E 
(4.26 ± 0.67 g/dl) urmat de lotul 2E (4.1 ± 0.40 g/dl), lotul martor prezentând cea mai mică 
valoare (2.82 ± 0.14 g/dl). Acestă creştere a proteinelor totale circulante indică o stare de 
biostimulare indusă de fitoaditivii folosiţi. 

Concentraţia albuminelor a variat ca urmare a administrării combinate de fitoaditivi. 
Astfel cea mai mare valoare a albuminelor a fost înregistrată la lotul 1E (1.78 ±0.22 g/dl), o 
scădere fiind observată la restul loturilor, valoarea cea mai mică fiind înregistrată la lotul 2E 
(1.54 ± 0.15 g/dl). Corelând valoarea scăzută a albuminelor înregistrată la lotul 2E cu 
valoarea crescută a ASAT, înregistrată la acelaşi lot, se poate observa o posibilă leziune 
hepatică la peştii din acest lot. Concentraţia γ-globulinelor a variat nesemnificativ, cea mai 
mare valoare fiind înregistrată la lotul 1E (0.76 ± 0.12 g/gl) urmat de lotul 2E (0.63 ± 0.09 
g/dl) respectiv de lotul martor (0.62 ± 0.012 g/dl). Valoarea crescută a γ-globulinelor 
înregistrată la lotul 1E atestă proprietăţile imunostimulante ale fitoaditivilor folosiţi (usturoi 
şi ghimbir), γ-globulinele fiind o parte esenţială a sistemulului imunitar. 

Concentraţia cea mai mare a lipidelor totale circulante a fost înregistrată la lotul 2E 
(1897.8 ± 86.79 mg/dl) umrat de lotul 1E (1738.93 ± 95.01 mg/dl), lotul martor prezentând 
cea mai mică valoare (1391.80 ± 70.47 mg/dl). Cu toate că unii din fitoaditivii folosiţi au 
presupuse proprietăţi hipo-lipidemiante (Sumiyoshi, 1997), acestă creştere a lipidelor totale 
sangvine poate fi pusă pe seama biostimulării induse de folosirea fitoaditivilor. Valoarea 
ridicată a lipidelor totale înregistrată la lotul 2E poate fi explicată prin efectul antioxidant al 
oregano-ului (Srihari et. al, 2008, Almeida-Doria et al. 2000), împiedicând astfel oxidarea 
lipidelor. În cazul trigliceridelor, se observă de asemenea o creştere a concentraţiei acestora 
la loturile experimentale comparativ cu lotul martor, fapt datorat de asemenea efectelor 
biostimulatoare ale fitoaditivilor utilizaţi. Nivelul colesterolului sangvin a crescut la lotul 1E 
(ce a primit usturoi şi ghimbir) comparativ cu restul loturilor, în ciuda efectului hipo-
colesterolemiant al usturoiului (Bordia el al., 1975; Augusti, 1977). Cu toate acestea, studii 
ulterioare sunt necesare pentru dozarea colesterolului pentru fiecare fracţiune, pentru a se 
evidenţia efectele biologice ale fitoaditivilor la peşti şi apoi la oameni (ca şi consumatori ai 
cărnii de peşte). În cazul fosfolipidelor, se poate observa o creştere a concentraţiei acestora 
la loturile experimentale, comparativ cu lotul martor. astfel, cea mai mare valoare a fost 
înregistrată la lotul 2E (797.13 ± 69.59 mg/dl), urmat de lotul 1E (7147.90 ±50.15 mg/dl), 
lotul martor prezentând cea mai mică valoare (628.93 ± 23.99). Valorile mari ale 
fosfolipidelor sangvine înregistrate la loturile experimentale evidenţiază efectele pozitive ale 
fitoaditivilor asupra statusului nutriţional al peştilor, putându-se pune astfel bazele unui 
aliment funcţional conţinând cantităţi ridicate de fosfolipide. Corelarea datelor înregistrate în 
cazul profilului lipid al sângelui, indică o stare de mobilizare a lipidelor sangvine, stare 
indusă de efectele biostimulatoare ale fitoaditivilor utilizaţi. 

 
 
 
 



 13

Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi+ghimbir; oregano+Echinacea) 
asupra calităţii cărnii la păstrăvul curcubeu 

Conţinutul în substanţă uscată a variat nesemnificativ, observându-se o creştere în 
cazul loturilor experimentale, acestea prezentând valori egale (25.43%); lotul martor a 
prezentat o valoare mai mică (24.98%). 

În cazul conţinuului în proteină a cărnii, se poate observa o uşoară scădere a acestuia 
la loturile experimentale, cea mai mare valoare fiind înregistrată la lotul martor (19.76%). 

În cazul grăsimii brute, se observă o creşterii a acesteia la loturile experimentale, 
cea mai comparativ cu lotul martor. Creşterea conţinutlui de grăsime a cărnii poate influenţa 
calitativ textura cărnii, dar poate aduce şi beneficii consumatorului prin conţinutul mare în 
acizi graşi nesaturaţi ce au acţiune benefică asupra organismului uman. 

Conţinutul în cenuşă brută a variat nesemnificativ, valoarea cea mai mare fiind 
înregistrată la lotul 2E (1.64%), urmat de lotul martor (1.58%); cea mai mică valoare a fost 
înregistrată la lotul 1E (1.56%). 

Datorită conţinutului ridicat de Seleniu al usturoiului (Schram et al., 2008; 2010), s-a 
efectuat şi determinarea conţinutului de Seleniu din carnea de peşte pentru a putea evalua 
astfel gradul de asimilare a acestui mineral. 

Analizând valorile înregistrate, se pot observa variaţii semnificative ale conţinutului 
de Seleniu al cărnii. Astfel, valoarea cea mai mare a fost înregistrată la lotul 1E (ce a primit 
usturoi şi ghimbir), fapt datorat în special conţinutului ridicat de Seleniu al usturoiului. Şi 
lotul 2E a prezentat o valoare senificativ mai mare comparativ cu lotul martor, fapt datorat 
tot aportului suplimentar de Seleniu din fitoaditivii folosiţi (usturoi – 0.4mg/g, ghimbir – 
0.4μg/g, oregano – 0.1μg/g) (USDA). 

Astfele se pot bune bazele unui aliment funcţional, cu un conţinut ridicat de Seleniu, 
folosind doar aditivi naturali. 

 
CAPITOLUL VII. CERCETĂRI PRIVIND EFECTELE ADAOSULUI COMBINAT 
DE FITOADITIVI (USTUROI + GHIMBIR; OREGANO + ECHINACEA) ASUPRA 
PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE ŞI STĂRII DE SĂNĂTATE LA PUIETUL 

DE CRAP (Cyprinus carpio L.) 
 
Scopul cercetării a fost de a evidenţia efectele administrării combinate de fitoaditivi 

(usturoi + ghimbir; oregano + Echinacea) asupra indicilor de creştere şi consum, a indicilor 
hematologici şi a rezistenţei la boli la puietul de crap (Cyprinus carpio L.). 

Cercetările au fost desfăşurate în Laboratorul disciplinei de Nutriţie şi Alimentaţie, 
din cadrul USAMV Cluj-Napoca. În acest scop, au fost construite trei sisteme recirculante ce 
au permis creşterea puietului de crap în condiţii controlate de mediu. Cercetările au fost 
efectuate pe un număr de 90 pe crapi (puiet), cu o greutate iniţială medie de 32.19 ± 0.05g, 
distribuiţi aleator în 3 loturi (un lot martor şi două experimentale). Perioada experimentală a 
fost de 93 zile (25.07.2011 – 27.10.2011). 

Pe parcursul experimentului s-au urmărit evoluţia masei corporale, sporul de creştere, 
rata de creşere, consumul de furaj şi coeficientul de conversie a hranei (FCR). La sfârşitul 
perioadei experimentale au fost prelevate probe de sânge pentru efectuarea de analize 



 14

biochimice ale sângelui. De asemenea au fost prelevate probe de carne pentru determinarea 
concentraţiei de Seleniu din carnea de peşte. 

 
Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi asupra indicilor de creştere şi 

consum la puietul de crap 
Analizând datele privind principalii indici de creştere şi consum, se poate observa o 

îmbunătăţire a sporului de masă corporală la loturile ce au primit fitoaditivi. Astfel, lotul 1E 
(ce a primit usturoi şi ghimbir) a prezentat cel mai mare spor de masă corporală, urmat de 
lotul 2E (ce a primit oregano şi Echinacea), lotul martor prezentând cel mai mic spor de 
masă corporală. Sporul mediu zilnic a fost de asemenea îmbunătăţit la loturile 
experimentale, cea mai mare valoare fiind înregistrată la lotul 1E, urmat de lotul 2E; lotul 
martor a prezentat cea mai mică valoare. FCR-ul a fost de asemenea imbunătăţit la loturile 
experimentale comparativ cu lotul martor, lotul 1E prezentând cea mai mică valoare (2.04:1) 
urmat de lotul 2E (2.16:1). Lotul martor a prezentat cea mai mare valoare a FCR-ului 
(2.2:1). Diferenţele obţinute nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. Rezultatele 
obţinute sunt comparabile cu rezultatele obţinute de către Metwally (2009), Salah (2006), 
Nya şi Austin (2009a), Zheng şi colab. (2009), Thanikachalam şi colab. (2010). 

Evoluţia masei corporale a fost constantă pe toată perioada experimentală, fără 
apariţia regresiilor fapt ce indică o adaptare a peştilor la condiţiile de cultură şi o rezistenţă la 
factorii de stres ce au apărut pe perioada experimentală (schimbarea furajului, tratamente, 
manipulări). Un alt factor ce a contribuit la evoluţia constantă a masei corporale a fost 
reprezentat şi de parametri apei de cultură, ce au fost constanţi pe toată perioada 
experimentală, fapt datorat utilizării sistemului recirculant. Khalil et.al (2001) a explicat 
creşterea mai mare în cazul administării usturoiului prin conţinutul acestuia în alicină, ce 
îmbunătăţeşte performanţele florei intestinale, îmbunătăţind astfel utilizarea energiei şi 
totodată ducând la o îmbunătăţire a digestiei. 

Conţinutul de Seleniu al cărnii a variat între loturile experimentale, diferenţele 
înregistrate fiind foarte semnificative. Astfel, cea mai mare valoare a fost înregistrată la lotul 
1E (ce a primit usturoi şi gimbir) urmat de lotul 2E (ce a primit oregano şi Echinacea), lotul 
martor prezentând cea mai mică valoare. Aceste rezultate pot fi explicate prin conţinutul 
variabil de Seleniu ale fitoaditivilor folosiţi: usturoi – 0.39mg/g, ghimbir – 0.4μg/g, oregano 
– 0.1μg/g (USDA database). 

 
Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi asupra ratei de supravieţuire la 

puietul de crap 
Pierderile pe perioada experimentală au fost nule. Acest fapt se datorează condiţiilor 

de cultură (parametrii constanţi ai apei din sistemul recirculant) dar şi furajului administrat 
 

Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi asupra indicilor hematologici la 
puietul de crap 

Concentraţia de hemoglobină a prezentat valori mai mici la ambele loturi 
experimentale comparativ cu lotul martor, lotul 2E prezentând valori semnificativ mai mici 
comparativ cu lotul martor. 
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Numărul de eritrocite a fost mai mare la lotul martor compartiv cu ambele loturi 
experimentale (fig 72), diferenţele înregistrate fiind foarte semnificative. 

Analizând datele din fig 73 se poate observa o scădere semnificativă a valorii 
hematocritului la lotul 2E (ce a primit oregano şi Echinacea) comparativ cu lotul martor. De 
asemenea lotul 1E a prezentat valori mai mici comparativ cu lotul martor dar mai mari 
comparativ cu lotul 2E, diferenţele înregistrate fiind însă nesemniicative.  

Valorile volumului eritrocitar mediu (VEM) au fost mai mari la lotul martor, astfel 
lotul 1E prezentând valori semnificativ mai mici comparativ cu lotul martor. 

Valorile hemoglobinei eritrocitare medii (HEM) au fost mai mari la loturile 
experimentale, cea mai mare valoare fiind înregistrată la lotul 2E, urmat de lotul 1E. 

Valorile concentraţiei de hemoglobina eritrocitară medie (CHEM) au fost superioare 
în cazul loturilor experimentale comparativ cu lotul martor. Astfel lotul martor a prezentat 
valori semnificativ mai mic comparativ cu lotul 1E şi distinct semnificativ mai mici 
comparaiv cu lotul 2E, ce a prezentat cea mai mare valoare a CHEM. 

 
Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi asupra indicilor biochimici la puietul 

de crap 
Analizând datele privind glicemia, se poate observa efectul hipoglicemiant al 

fitoaditivilor folosiţi, la ambele loturi experimentale, efectul cel mai puternic fiind observat 
la lotul 2E (oregano + Echinacea). Aceste rezultate pot deschide astfel calea unor cercetări 
ulterioare cu privire la folosirea usturoiului şi a altor fitoaditivi ca agenţi hipoglicemianţi, cu 
scopul de a găsi posibile alternative naturale la folosirea insulinei. 

Cea mai mare valoare a GPx a fost înregistrată la lotul 1E (usturoi + ghimbir) urmat 
de lotul 2E (oregano + Echinacea), lotul martor prezentând cea mai mică valoare a acestui 
parametru. Aceste rezultate se pot explica prin conţinutul în Seleniu al diferiţilor aditivi, 
acestă enzimă fiind direct dependentă de Seleniul din organism. Valorile mai ridicate pot de 
asemenea indica un status antioxidant bun la loturile experimentale, GPx fiind de asemenea 
unul din indicatorii capacităţii  anti-oxidante a organismului. 

Cea mai mare valoare a ALAT s-a înregistrat la lotul 1E, lotul 2E prezentând o 
valoare uşor scăzută comparativ cu lotul martor. diferenţe foarte semnificative au apărut 
între lotul 1E şi restul loturilor. Aceste rezultate pot indica o stare patologică la nivelul 
ficatului sau a bilei la peştii din lotul 1E. Valorile ASAT au variat în cadrul loturilor 
experimentale, cea mai mare valoare fiind înregistrată la lotul 2E, diferenţele între acest lot 
şi restul loturilor experimentale fiind foarte semnificative. Valoarea mare a ASAT 
înregistrată la lotul 2E poate indica o posibilă stare patologcă a pancreasului sau o posibilă 
anemie hemolitică. Activitatea cea mai mare a GGT a fost înregistrată la lotul martor, urmat 
de lotul 2E; lotul 1E a prezentat cea mai mică valoare. Diferenţele înregistrate între cele 3 
loturi su fost foarte semnificative din punct de vedere statistic. Valorile mari înregistrate la 
lotul martor pot indica o posibilă stare patologică a ficatului, a ductului biliar sau a 
pancreasului. La polul opus, valorile mici ale GGT înregistrate la lotul 1E subliniază  funcţia 
hepato-protectoare a usturoiului. În cazul PAL, cea mai mare valoare a fost înregistrată la 
lotul 1E, urmat de lotul martor şi de lotul 2E. Aceste valori pot indica o stare patologică a 
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ductului biliar dar, de asemenea, pot indica şi un proces de formare activă a ţesutului osos, 
peştii fiind organisme care cresc pe toată durata vieţii. 

Cea mai mare valoare a proteinelor circulante a fost înregistrată la lotul 1E, urmat de 
lotul 2E, cea mai mică valoare fiind înregistrată la lotul martor. Aceste rezultate indică o 
mobilizare a proteinelor ca urmare a stimulării creşterii. Cea mai mare concentraţie a 
albuminelor a fost înregistrată la lotul martor, urmat de lotul 2E, lotul 1E prezentând cea mai 
mică valoare, diferenţele înregistrate fiind nesemnificative din punct de vedere statistic. 
Concentraţia cea mai mare a γ-globulinelor a fost înregistrată la lotul 1E, lotul 2E prezentând 
aceeaşi valoare cu lotul martor. Datorită faptului că γ-globulinele sunt implicate direct în 
procesele imune aceste rezultate indică  o imunostimulare în cadrul lotului 1E, evidenţiând 
astefel efectele imuno-stimulatoare ale combinaţiei de ustuoi şi ghimbir. 

Analizând datele obţinute privind concentraţia colesterolului sangvin sepoate observa 
o creştere a concentraţiei acestuia la loturile experimentale, cea mai mare valoare fiind 
înregistrată la lotul 2E, urmat de lotul 1E, lotul martor prezentând cea mai mică valoare a 
colesterolului sangvin.  

 
Influenţa adaosului combinat de fitoaditivi asupra rezistenţei la boli a puietului 

de crap 
Pentru testarea efectului bactericid a fitoaditivilor s-au efectuat anti-biograme 

folosind culturi de Aeromonas hydrophila. Astfel s-au testat aditivii, combinaţiile de aditivi 
şi furajele administrate Din rezultatele antibiogramei s-a poate observa efectul bactericid al 
usturoiului (sub formă de pudră dar şi proaspăt) comparativ cu restul aditivilor testaţi şi cu 
tetraciclina. Ghimbirul şi Echinacea nu au prezentat un efect bactericid puternic comparativ 
cu usturoiul sau cu tetraciclina. În cazul furajului, capacitatea bactericidă a fost foarte 
scăzută datorită procentului mic de încorporare a fitoaditivilor în furaj. 

Cea mai mare rată de supravieţuire după infecţia cu A. hydrophila a fost înregistrată 
la lotul 1E (100%), urmat de lotul 2E (93.33%), lotul martor prezentând cea mai mică 
valoare (83.33%). 

Aceste rezultate evidenţiază posibilitatea folosirii acestor fitoaditivi ca agenţi 
profilactici în exploataţiile piscicole în detrimentul antibioticelor, evitându-se astfel 
dezvoltarea de microorganisme cu rezistenţă la antibiotice. 

 
 

CAPITOLUL VIII CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 
 
 
Rezultatele obţinute în cadrul primului experiment ”Cercetări privind influenţa unor 

fitoaditivi asupra performanţelor de producţie şi stării de sănătate la păstrăvul curcubeu 
(Oncorhynchus mykiss W.)” au permis formularea următoarelor concluzii: 
 Administrarea de fitoaditivi în hrana păstrăvului curcubeu a determinat o mai bună 

asimilare a hranei determinând astfel îmbunătăţirea performanţelor de creştere 
 Utilizarea fitoaditivilor a dus la o evoluţie constantă a masei corporale, fără apariţia 

regresiilor, la toare loturile. Masa corporală a fost mai mare la toate loturile 
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experimentale comparativ cu lotul martor. Cel mai mare spor de creştere a fost în 
registrat la loturile 2E şi 3E (ce au primit furaje conţinând ghimbir respectiv oregano). 
Cel mai mic spor de creştere s-a înregistrat la lotul 4E, fiind mai mic şi faţă de lotul 
martor; restul loturilor experimentale au prezentat sporuri de creştere mai mari 
comparativ cu lotul martor. Rata de creştere a fost îmbunătăţită ca urmare a administrării 
de fitoaditivi, la toate loturile experimentale, cu excepţia lotului 4E, comparativ cu lotul 
martor. Cea mai mare rată de creştere a fost înregistrată la loturile 2E şi 3E (ce au primit 
furaje conţinând ghimbir respectiv oregano). Rata de conversie a furajelor a fost 
îmbunătăţită la toate loturile experimentale comparativ cu lotul martor. Cea mai mică 
rată de conversie s-a înregistrat la lotul 3E (1.421:1) iar cea mai mică la lotul martor 
(1.527:1). Astfel, se pot evidenţia efectele benefice ale fitoaditivilor: usturoiul 
influenţează pozitiv flora intestinală în timp ce ghimbirul şi oregano stimulează apetitul. 

 Investigaţiile histologice efectuate la sfârşitul perioadei experimentale au relevat că 
utilizarea fitoaditivilor a dus la o dezvoltare mai bună a vilozităţilor şi microvilozităţilor, 
crescând astfel suprafaţa de absorbţie a nutrienţilor, fapt ce explică îmbunătăţirea ratei de 
creştere şi greutăţile corporale superioare înregistrate la loturile 1E, 2E şi 3E. 

 Utilizarea usturoiului în alimentaţia păstrăvului curcubeu a dus la îmbunătăţirea ratei de 
supravieţuire (89.5%) şi deci la scăderea pierderilor (10.5). Cele mai mici rate de 
supravieţuire au fost înregistrate la loturile 2E şi 4E (87.5%), loturi ce au primit furaje 
conţinând ghimbir respectiv Echinacea, comparativ cu restul loturilor, inclusiv cu lotul 
martor. Scăderea pierderilor se poate explica prin conţinutul în antioxidanţi al 
fitoaditivilor folosiţi: usturoiul este bogat în alicină (efect antibiotic), oregano, ghimbirul 
şi Echinacea având un conţinut mare de compuşi antioxidanţi 

 Administrarea de fitoaditivi a avut un efect biostimulator, prin menţinerea indicilor 
eritrocitari şi leucocitari în limitele fiziologice normale; lipsa eozinofilelor sau a 
bazofilelor indică absenţa proceselor inflamatorii, ceea ce denotă o stare bună de 
sănătate. 

 Creşterea concentraţiei GPx indică un status antioxidant crescut la loturile 
experimentale, indicând totodată şi o creştere a concentraţiei Seleniului în organismul 
peştilor, cea mai mare valoare fiind înregistrată la lotul ce a primit usturoi, fapt datorat 
conţinutului mare de Seleniu al usturoiului dar şi conţinutului mare în substanţe cu efect 
antioxidant al fitoaditivilor. 

 Analizând parametrii biochimici ai sângelui, se poate constata faptul că rezultatele 
enzimogramei se înscriu în valorile fiziologice normale indicând o funcţionare bună a 
ficatului. Rezultatele proteinogramei situate în limitele fiziologice normale, indică o stare 
bună de sănătate.  

 În ceea ce priveşte indicii imunologici, fitoaditivii au avut în general un efect 
imunostimulator. Concentraţia cea mai mare de lizozim a fost înregistrată la lotul 1E (ce 
a primit usturoi), iar cea mai mică la lotul 4E (ce a ptimit Echinacea). Concentraţia 
imunoglobulinelor totale a fost şi ea influenţată de administrarea fitoaditivilor, Cea mai 
mică valoare fiind înregistrată la lotul 1E (usturoi). Administrarea de fitoaditivi în hrana 
păstrăvului curcubeu a determinat o creştere a complexelor imune circulante la loturile 
1E, 3E şi 4E comparativ cu lotul martor; Lotul 2E a prezentat cea mai mică valoare, 
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comparativ cu restul loturilor, inclusiv cu lotul martor. Aceste rezultate sunt explicate 
prin efectele imuno-stimulatoare (nespecifice) ale fitoaditivilor folosţi. 

 Administrarea de fitoaditivi a dus în general la o scădere a conţinutului în apă a cărnii de 
peşte comparativ cu lotul martor. De asemenea administrarea de fitoaditivi a dus la o 
variaţie a conţinutului în proteină a cărnii de peşte De asemenea şi conţinutul în minerale 
a cărnii a variat ca urmare a administării fitoaditivilor; astfel cea mai mare valoare a 
cenuşii brute a fost înregistrată la lotul 2E (ce a primit ghimbir) iar cea mai mică la lotul 
3E (ce a primit oregano). 

 Administrarea de fitoaditivi în alimentaţia păstrăvului curcubeu este eficientă şi din 
punct de vedere economic, deşi sunt necesare calcule de eficienţă economică ulterioare 
înainte de folosirea acestor aditivi pe scară largă 

Rezultatele obţinute în cadrul celui de-al doilea experiment ”Cercetări privind 
efectele adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi + ghimbir; oregano + echinacea) asupra 
performanţelor de producţie şi stării de sănătate la păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss 
W.)” permit formularea următoarelor concluzii: 
 Administrarea combinată de fitoaditivi în hrana păstrăvului curcubeu a dus la o mai bună 

asimilare a hranei, determinând astfel îmbunătăţirea performanţelor de creştere. Evoluţia 
masei corporale a fost constantă, fără apariţia regresiilor, la toate loturile, indicând astfel 
o bună adaptare a peştilor la condiţiile experimentale. Masa corporală finală a fost mai 
mare la toate loturile experimentale (L1E – 338.98 ± 9.23g; L2E – 323.98 ± 8.65g) 
comparativ cu lotul martor (319.00 ± 7.26g). 

 Administrarea combinată de fitoaditivi a avut efecte pozitive asupra indicilor de creştere 
şi consum, evidenţiind astfel efectele biostimlatoare ale acestor fitoaditivi. Cel mai mare 
spor de creştere a fost înregistrat la lotule 1E (ce a primit furaje conţinând usturoi şi 
ghimbir – 247.08g) urmat de lotul 2E (ce a primit furaje conţinând oregano şi Echinacea 
– 232.08g). Rata de creştere a fost îmbunătăţită ca urmare a administrării de fitoaditivi, la 
toate loturile experimentale, comparativ cu lotul martor. Cea mai mare rată de creştere a 
fost înregistrată la lotul 1E (ce a primit usturoi şi ghimbir – 2.60 g/zi), urmat de lotul 2E 
(ce a primit oregano şi Echinacea – 2.44 g/zi), lotul martor prezentând cea mai mică 
valoare a sporului mediu zilnic (2.39 g/zi). Rata de conversie a furajelor a fost 
îmbunătăţită la toate loturile experimentale comparativ cu lotul martor. Cea mai mică 
rată de conversie s-a înregistrat la lotul 1E (1.455:1) iar cea mai mare la lotul martor 
(1.518:1). Aceste rezultate se pot pune pe seama efectelor de biostimulare a fitoaditivilor 
folosiţi 

 Utilizarea combinată a fitoaditivilor în alimentaţia păstrăvului curcubeu a dus la 
îmbunătăţirea ratei de supravieţuire (L1E – 92.5%; L2E – 87.5%); cea mai mică rată de 
supravieţuire a fost înregistrată la lotul martor (86.5%). 

 Administrarea de fitoaditivi a avut un efect biostimulator, prin menţinerea indicilor 
eritrocitari în limitele fiziologice normale, evidenţiindu-se totuşi o posibilă probelmă în 
procesul de hematopoeză. 

 Analizând parametrii biochimici sangvini la păstrăvul curcubeu se observă o creştere 
semnificativă a concentraţiei glutation-peroxidazei la lotul 1E (ce a primit furaje 
conţinând usturoi şi ghimbir – 15.42 ± 0.35 U/ml Hct) comparativ cu lotul 2E şi cu lotul 
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martor, fapt ce se datorează conţinutului mare în Seleniu a usturoiului, indicând un bun 
status al Seleniului în organism dar şi o bună capacitate antioxidantă ca urmare a 
administrării de fitoaditivi. 

 Rezultatele enzimogramei arată o normalizare relativă a parametrilor hepato-biliari la 
loturile ce au primit combinaţii de fitoaditivi, cu posibile leziuni hepatice la lotul 2E, 
indicată de valoarea mare a ASAT corelată cu scăderea concentraţiei albuminelor. 

 Proteinograma a prezentat aceaşi tendinţă ascendentă la loturile experimentale, fapt 
datorat de asemenea biostimulării induse de folosirea combinată a fitoaditivilor. Valorile 
lipidelor sangvine au prezentat creşteri la loturile experimentale după administrarea 
combinată de fitoaditivi, fiind vorba de o mobilizare a acestora ca urmare a biostimulării 
induse de folosirea fitoaditivilor. 

 Administrarea combinată de fitoaditivi a dus la creşterea conţinutului de substanţă 
uscată a cărnii, la ambele loturi experimentale (L1E – 25.43 ± 0.39; L2E – 19.50 ± 0.22), 
comparativ cu lotul martor (24.98 ± 0.29). În paralel s-a observat o uşoară scădere a 
conţinutului în proteină a cărnii la loturile experimentale (L1E – 19.22 ± 0.28; L2E – 
25.43 ± 0.23). Administrarea fitoaditivilor a dus şi la o creştere uşoară a conţinutului de 
grăsime a cărnii la loturile experimentale (L1E – 5.14 ± 0.28; L2E – 5.47 ± 0.31), 
conţinutul de cenuşă variind nesemnificativ între loturile experimentale. 

 Conţinutul de Seleniu al cărnii a variat semnificativ între loturile experimentale ca 
urmare a administrării combinate de fitoaditivi. Astfel cea mai mare valoare a fost 
înregistrată la lotul 1E (ce a primit usturoi şi ghimbir), fapt datorat conţinutului mare în 
Seleniu al usturoiului. Lotul 2E a prezentat o valoare uşor mai scăzută comparativ cu 
lotul 1E, fapt datorat de asemenea aportului suplimentar de Seleniu din fitoaditivii 
utilizaţi (oregano şi Echinacea). 

Rezultatele obţinute în cadrul celui de-al treilea experiment ”Cercetări privind 
efectele adaosului combinat de fitoaditivi (usturoi + ghimbir; oregano + echinacea) asupra 
performanţelor de producţie şi stării de sănătate la puietul de crap (Cyprinus carpio L.)” au 
permis formularea următoarelor concluzii: 
 Administrarea combinaţiilor de fitoaditivi în hrana puietului de crap a dus la o mai 

bună asimilare a hranei determinând astfel îmbunătăţirea indicilor de creştere şi consum, 
evidenţiind astfel efectele biostimulatoare ale fitoaditivilor utilizaţi. Cel mai mare spor de 
creştere a fost înregistrat la lotul 1E (ce a primit usturoi şi ghimbir – 20.26g), urmat de 
lotul 2E (ce a primit oregan şi Echinacea – 21.71g); cel mai mic spor de creştere a fost 
înregistrat la lotul martor (16.11g), evidenţiind astfel efectele stimulatoare ale 
combinaţiilor de fitoaditivi utilizate. 

 Sporul mediu zilnic a fost de asemenea îmbunătăţit la loturile ce au primit 
combinaţiile de fitoaditivi, comparativ cu lotul martor (0.173 g/zi), cea mai mare valoare 
înregistrându-se la lotul 1E (0.325 g/zi), urmat de lotul 2E (0.233 g/zi). Cel mai scăzut 
FCR a fost înregistrat la lotul 1E (2.04:1) urmat de lotul 2E (2.16:1); lotul martor a 
prezentat cea mai mare valoare a FCR-ului (2.2:1). 

 Utilizarea combinaţiilor de fitoadtivi a determinat o evoluţie constantă a masei 
corporale la puietul de crap, pe toată durata perioadei experimentale, fără apariţa 
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pierderilor în greutate. Masa corporală finală a fost mai mare la ambele loturi 
experimentale comparativ cu lotul martor. 

 Mortalităţile au fost inexistente pe durata întregii perioade experimentale, fapt datorat 
în special folosirii sistemului recirculant, ce a menţinut parametrii apei în limitele optime 
ale speciei. 

 Indicii hematologici au suferit variaţii semnificative ca urmare a administrării de 
fitoaditivi, observându-se o uşoară anemie la loturile experimentale 

 Administrarea de fitoaditivi a dus la scăderea valorilor hematocritului la loturile 
experimentale (L1E – 30.25%, L2E – 28.57%) comparativ cu lotul martor (32.25%). 
Cantitatea de hemoglobină a fost influenţată negativ de administrarea combinaţiilor de 
fitoaditivi, astfel cea mai mare valoare fiind înregistrată la lotul martor (6.40 g/dL), 
loturile experimentale prezentând valori inferioare (L1E – 5.78g/dL, L2E – 5.26 g/dL). 
Numărul de eritrocite a scăzut ca urmare a introducerii fitoaditivilor în hrana puietului de 
crap, lotul martor prezentând cea mai mare valoare (1.27x1012) comparativ cu loturile 
experimentale (L1E – 1.16x1012/L, L2E – 1.05x1012/L). 

 Volumul eritrocitar mediu a fost de asemenea mai mic la loturile experimentale, (L1E 
– 266.58 fl, L2E – 269.32 fl) comparativ cu lotul martor (274.23 fl) Administrarea de 
fitoaditivi în hrana puietului de crap a avut însă efecte pozitive asupra hemoglobinei 
eritrocitare medii şi asupra concentraţiei eritrocitare medii de hemoglobină, valorile 
înregistrate la loturile experimentale (HEM: L1E – 54.26 pg, L2E – 55.69 pg; CHEM: 
L1E – 21.64 g/dL, L2E – 23.75 g/dL) fiind mai mari comparativ cu cele înregistrate la 
lotul martor (HEM: 53.21 pg, CEHM: 20.24 g/dL). 

 Glicemia a prezentat valori mai mici la loturile experimentale (L1E – 115.5 g/dl; L2E 
– 108.3 g/dl) comparativ cu lotul martor (133.8 g/dl). Valorile înregistrate evidenţiază 
efectele hipoglicemiante ale fitoaditivilor folosiţi putând pune bazele unor tratamente 
homeopate pentru diabetul zaharat Valorile glutation-peroxidazei (GPx) au fost mai mari 
la loturile experimentale comparativ cu lotul martor (76.1 U/ml Hct) ca urmare a 
administrării combinaţiilor de fitoaditivi. Cea mai mare valoare a fost înregistrată la lotul 
1E (84.34 U/ml Hct), urmat de lotul 2E (81.09 U/ml Hct). Acest fapt s-a datorat în 
principal conţinutului în compuşi antioxidanţi ai fitoaditivilor folosiţi dar şi conţinutului 
acestora în Seleniu, GPx fiind o enzimă ce reflectă şi statusul Seleniului din organism. 

 Valorile enzimogramei indică o normalizare a funcţiilor hepatice dar şi un bun status 
antioxidant, fapt datorat conţinutului mare de compuşi antioxidanţi din fitoaditivii 
utilizaţi. 

 Administrarea de fitoaditivi a dus la modificări ale valorilor proteinogramei, 
observându-se o mobilizare a proteinelor ca urmare a biostimulării induse de acţiunea 
fitoaditivilor. Nivelul ridicat de γ-globuline înregistrat în sângele puietului de crap indică 
o imunostimulare a peştilor ca urmare a folosirii fitoaditivilor, evidenţiind astfel 
potenţialul folosirii lor ca agenţi profilactici în acvacultură. 

 Nivelul colesterolului din sânge a crescut la loturile experimentale (L1E – 131.68 
mg/dL, L2E – 151.62 mg/dL) comparativ cu lotul martor (129.35 mg/dL), ca răspuns la 
acţiunea biostimulatoare a fitoaditivilor folosiţi 
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 Administrarea de fitoaditivi a dus la îmbunătăţirea ratei de supravieţuire după infecţia 
indusă cu Aeromonas hydrophila, la ambele loturi experimentale (L1E – 100%, L2E – 
93.33%) comparativ cu lotul martor (83.33%). Rezultatele înregistrate după infecţia de 
probă au evidenţiat efectele imunostimulatoare ale fitoaditivilor dar şi posibilitatea 
folosirii lor ca tratament în cazul apariţiei unor infecţii cu diverşi patogeni. Cu toate 
acestea, se impun studii ulterioare pentru determinarea eficienţei lor împotriva altor 
agenţi patogeni, responsabili de boli ce duc la pierderi masive ale efectivelor piscicole 
din ferme. 

Pe baza concluziilor formulate la finele fiecărui experiment, se pot evidenţia 
următoarele concluzii generale: 
 Utilizarea fitoaditivilor (usturoi 2%, ghimbir 1%, oregano 1% şi Echinacea 0.5%) în 

hrana păstrăvului curcubeu şi a puietului de crap a dus la îmbunătăţirea principalilor 
indici de creştere şi consum, a ratei de supravieţuire şi a stării de sănătate a peştilor prin 
efectele biostmulatoare şi imunomodulante ale fitoaditivilor. 

 Administrarea de fitoaditivi la păstrăvul curcubeu şi la puietul de crap a determinat un 
ritm superior de creştere, acumularea de biomasă fiind astfel accelerată la loturile 
experimentale, realizându-se astel un spor mai mare de creştere în acelaşi interval de 
timp. 

 Rata de conversie a furajelor a fost de asemenea îmbunătăţită ca urmare a 
administrării de fitoaditvi atât în cazul păstrăvului curcubeu cât şi în cazul puietului de 
crap. 

 Cu toate că indicii hematologici indică o posibilă stare de anemie, analizând sub-
populaţile leucocitare se poate observa o stare generală de imunostimulare, ce nu poate fi 
pusă pe seama infecţiilor (datorită lipsei eozinofilelor şi a bazofilelor) evidenţind astfel 
efectele imunostimulatoare ale fitoaditivilor utilizaţi. 

 Efectele pozitive ale fitoaditivilor pot fi observate şi la nivel intestinal, prin mărirea 
vilozităţilor şi microvilozităţilor ceea ce a dus la mărirea suprafeţei de absorbţie a 
nutrienţilor, fapt datorat efectelor de stimulare a florei bacteriene pe care le au fitoaditivii 
folosiţi. 

 Efectul pozitiv al administrării de fitoaditivi în hrana păstrăvului curcubeu  şi a 
puietului de crap se poate observa şi în cazul principalilor indici biochimici ai sângelui. 
Efectele notabile sunt reprezentate de normalizarea valorilor enzimogramei (prin 
acţiunea hepatoprotectoare a fitoaditivilor) şi de efectul biostimulator observat în cazul 
proteinogramei şi a lipidelor circulante. 

 Concentraţia mare a glutation-peroxidazei indică o capacitate antioxidantă crescută a 
peştilor dar şi un status îmbunătăţit al Seleniului în organism. Concentraţia glutation-
peroxidazei corelată cu ratele superioare de supravieţuire înregistrate la loturile 
experimentale, evidenţiază astfel efectul protector al fitoaditivilor folosiţi împotrva 
stresului oxidativ. 

 Concentraţia de Seleniu din carnea de peşte a crescut ca urmare a administrării de 
fitoaditivi atât în cazul păstrăvului curcubeu cât şi în cazul puietlui de crap, fapt datorat 
aportului suplimentar de Seleniu din fitoaditivii utilizaţi 
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 Analizând datele privind eficienţa economică a adaosului de fitoaditivi se poate 
constata efectul pozitiv al acestora, utilizarea fitoaditivilor în acvacultură permiţând în 
acelaşi timp îmbunătăţirea indicatorilor economici, a performanţelor productive dar şi 
îmbunătăţirea stării de sănătate şi a rezistenţei la boli. 

 
Recomandări 
Plantele au fost folosite de secole sau chiar milenii în scop curativ sau preventiv în 

cazul multor afecţiuni, atât în cazul oamenilor cât şi a animalelor. Conţinutul mare al acestor 
plante în diverşi compuşi chimici biologic activi, le conferă o plasticitate mare în tratamentul 
mai multor afecţiuni. 

Usturoiul, prin componentele sale bioactive îmbunătăţeşte parametrii de creştere şi 
consum, parametrii hematologici, normalizează funcţiile hepatice şi imbunătăţeşte 
parametrii imunitari. De asemenea, administrarea de usturoi în furajele peştilor duce la o 
scădere a pierderilor şi la creşterea rezistenţei la boli. Un alt aspect al folosirii usturoiului 
este conţinutul mare în Seleniu al acestuia, putându-se pune astfel bazele unui aliment 
funcţional, folosind doar suplimente dietare naturale. 

Ghimbirul are proprietatea de a stimula apetitul, fapt ce se reflectă în ritmul de 
creştere accentuat comparativ cu restul loturilor. Ghimbirul posedă şi o mare capacitate 
antioxidantă, fapt reieşit din valorile indicilor biochimici ai sângelui, dar şi proprietăţi 
imunostimulatoare. 

Oregano, prin capacitatea sa de stimulare a apetitului, duce la îmbunătăţirea 
parametrilor de creştere şi consum. Efectul său puternic antioxidant reiese din valorile 
înregistrate în cazul indicilor biochimici ai sângelui. 

Echinacea este cunoscută ca având proprietăţi imunostimulatoare fapt evidenţiat de 
parametrii imunologici şi de scăderea pierderilor. De asemenea, Echinacea posedă o mare 
capacitate antioxidantă, fapt evidenţiat de parametrii biochimici ai sângelui. 

Pe baza rezultatelor obţinute şi a concluziilor formulate, se recomandă folosirea 
fitoaditivilor (usturoi 2%, ghimbir 1%, oregano 1% şi Echinacea 0.5%) atât separat dar şi 
combinat în alimentaţia peştilor în vederea îmbunătăţirii parametrilor de creştere şi consum, 
a stării de sănătate şi a rezistenţei la boli. 


