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PROLOGPROLOG
Acest ghid este scris ca parte a proiectului DISARM 
“Diseminarea soluțiilor inovatoare pentru gestionarea 
rezistenței la antibiotice”, finanțat prin programul de 
cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
cadrul acordului de grant 817591.

Proiectul DISARM își propune să reducă rezistența 
la antibiotice printr-un accent pe prevenirea bolilor și 
sănătatea animalelor, reducând astfel nevoia de utilizare 
a antibioticelor. DISARM are o gamă largă de resurse 
disponibile prin intermediul site-ului nostru web și al 
canalului YouTube. Avem, de asemenea, o comunitate 
vibrantă și informată în cadrul grupului nostru de discuții 
Facebook (vă invităm să vă înscrieți prin accesarea acestui 
link și să ne răspundeți la câteva întrebări scurte pentru a 
avea acces) precum și pe canale de social media mai largi: 
Twitter, Facebook, LinkedIn. 

DISARM promovează, de asemenea, abordarea 
multi-actor - prin care diferiți specialiști (fermieri, 
medici veterinari, nutriționiști și alți consilieri) lucrează 
împreună pentru îmbunătățirea sănătății animalelor și 
a performanței agricole. Dacă doriți să aflați mai multe, 
consultați setul nostru de instrumente!

Acest ghid s-a bazat pe informațiile colectate în timpul 
proiectului DISARM; prin urmare, nu ar trebui privit ca 
o lucrare de referință completă. El oferă o imagine de 
ansamblu utilă cu link-uri către videoclipuri practice, 
rezumate, articole, mărturii etc., pentru a facilita bunele 
practici. Nu toate recomandările vor fi aplicabile sau 
potrivite pentru ferma dumneavoastră și orice intervenție 
ar trebui discutată cu medicul veterinar sau consilierii 
agricoli.

Deși autorii au depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura validitatea acestui ghid de bune practici, echipa de proiect DISARM și agenția de finanțare nu își asumă 
responsabilitatea pentru orice pierdere sau daună rezultate din încrederea acordată acestui document. Utilizați acest document pe propriul risc și vă rugăm să consultați 
medicul veterinar și/sau consilierul dumneavoastră pentru a vă asigura că acțiunile pe care doriți să le întreprindeți sunt adecvate exploatației dumneavoastră.

RESPONSABILITATE

Acest proiect a primit finantare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
temeiul acordului de finanțare nr. 817591.

Acest ghid este unul dintre cele 10 ghiduri de bune 
practici realizate în timpul proiectului DISARM. 
Cele 10 ghiduri au scopul de a vă informa cu privire 
la un anumit subiect pentru a reduce utilizarea 
antimicrobienelor în industria creșterii animalelor. 

Celelalte ghiduri de bune practici DISARM pot fi 
găsite aici.

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonat deCoordonat de ParteneriParteneri

Vizitați site-ul nostru web site-ul nostru web

Găsiți-ne pe FacebookFacebook

Urmăriți-ne pe TwitterTwitter

Urmăriți-ne pe YouTubeYouTube

Urmăriți-ne pe LinkedInLinkedIn
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCEREINTRODUCERE

HRĂNIREA ÎN  HRĂNIREA ÎN  
PRIMELE ZILE DE VIAȚĂPRIMELE ZILE DE VIAȚĂ

Acest ghid își propune să vă informeze despre cele mai 
bune practici în materie de furaje, apă și aditivi pentru hrana 
animalelor în vederea îmbunătățirii sănătății animalelor și, 
astfel, a reducerii nevoii de tratamente cu antibiotice.

O varietate de aditivi sintetici pentru furaje, inclusiv 
medicamente și antibiotice, sunt folosite în hrana 
animalelor pentru a maximiza eficiența producției, 
calitatea produselor și pentru a controla bolile. Deși 
modurile de acțiune ale antibioticelor ca promotori de 
creștere nu sunt pe deplin înțelese, se crede că principalele 
lor efecte reglează flora intestinală a animalelor. În Uniunea 
Europeană, utilizarea antibioticelor ca promotori de 
creștere (aditivi furajeri) a fost restricționată începând cu 
anul 2006.

Țări precum Australia și SUA urmează exemplul european 
fie prin reglementarea utilizării antibioticelor în furaje, 
fie prin crearea de programe pentru a reduce utilizarea 
lor uzuală. În acest context, a crescut interesul pentru 
utilizarea produselor biologice, inclusiv enzime, probiotice, 
prebiotice, sinbiotice, acizi organici și extracte din plante 
(fitobiotice), ca alternative la antibioticele folosite ca aditivi 
furajeri în rațiile animalelor animalelor.

Acest ghid s-a bazat în cea mai mare parte pe informațiile 
care au fost colectate în timpul proiectului DISARM; nu 
ar trebui privit ca o lucrare de referință completă. Oferă 
o prezentare utilă cu linkuri către videoclipuri practice, 
rezumate, articole, mărturii etc., pentru a facilita bunele 
practici.

Rumegătoare
Colostrul - laptele matern produs în primele câteva zile 
după naștere - conține un amestec complex de anticorpi 
și proteine care participă activ la protecția nou-născutului 
împotriva agenților patogeni și a altor provocări de mediu 
(transfer imun pasiv).

Animalele care cresc într-un sistem intensiv trebuie să fie 
hrănite cu o cantitate adecvată de colostru în primele zile 
de viață pentru a obține un transfer imun pasiv adecvatși 
pentru a crește productivitatea viitoare. S-a raportat că 
mamiferele care nu au fost hrănite cu colostru în primele 
ore de viață sunt mai susceptibile la boli și mortalitatea 
este mai mare. Prin urmare, este crucial să se furnizeze o 
sursă optimă de colostru.

Hrănirea nou-născuților cu o cantitate adecvată de 
colostru – cât mai curând posibil după naștere – este 
o bună practică eficientă pentru a asigura transferul 
imunității pasive și protecția optimă a mieii/vițeilor. Astfel, 
sănătatea lor este îmbunătățită și este mai puțin probabil 
să aibă infecții care necesită tratament cu antibiotice.

Mai multe informații despre cantitățile de colostru 
administrate sunt disponibile în aceste videoclipuri:

Cu toate acestea, colostrul poate fi implicat în 
transmiterea directă a paratuberculozei (boala Johne) de 
la mamă la nou-născut, deci este important să existe 
măsuri de control.

Păsări

Suine

În prima săptămână de viață, puii broiler suferă diverse 
modificări de dezvoltare care sunt inițiate în timpul 
incubației.

Dezvoltarea continuă a tractului gastro-intestinal și a 
sistemului imunitar pot afecta necesitățile nutriționale ale 
păsărilor în această etapă a vieții. În ciuda gălbenușului 
rezidual care poate oferi sprijin nutrițional în primele zile 
după eclozare, performanța de creștere este afectată de 
timpul dintre eclozare și prima ingestie.

Puii - în special cei care au eclozat devreme - s-au 
dovedit a beneficia de acces direct la hrana post-eclozare, 
rezultând o creștere mai mare în greutate în prima 
săptămână după ecloziune. Accesul direct la furaje poate 
fi facilitat prin utilizarea ecloziunii la fermă.

Câteva strategii de furajare a puilor de o zi:
Furnizarea de furaje cu digestibilitate ridicată: 
un pre-starter ar trebui să fie foarte ușor de digerat 
pentru a permite puilor să câștige în greutate 
eficient și rapid.
Furnizarea unei surse rapide de energie: nivelurile 
ridicate de activitate la puii de o zi sunt esențiale 
pentru consumul bun de hrană și necesită o sursă 
de energie rapidă. Scorul activității se realizează 
punând puii pe spate și măsurând timpul necesar 
pentru a reveni în picioare. 
Furnizarea de antioxidanți: puii recent eclozați 
nu au antioxidanți precum Vit. E, Vit. C și Seleniu. 
Un pre-starter specializat poate fi completat cu 
antioxidanți naturali. Ca rezultat, capacitatea 
antioxidantă a puilor este crescută, astfel încât 
aceștia să poată face față stresului mai eficient, 
acum și în etapele ulterioare ale vieții.
Furnizarea unui scut de apărare: puii au un sistem 
imunitar slab în primele zile de viață. Pentru a 
asigura o protecție optimă a puilor, se pot adăuga 
ingrediente care distrug agenții patogeni pe de o 
parte și întăresc sistemul imunitar pe de altă parte.

Nutriția din prima parte a vieții influențează performanța 
generală a unui porc, rezultatele fiind observate în fazele 
de creștere / finisaj. Investiția în furaje de înaltă calitate încă 
din prima zi se va traduce în rezultate economice pozitive 
și o stare mai bună de sănătate a animalelor.

Prima administrare de colostru trebuie realizată la nou-
născuți în câteva ore de la naștere. Colostrul furnizează 
anticorpii necesari (Ig) dezvoltării sistemului imunitar al 
purcelului. În plus față de Ig, colostrul este foarte bogat 
în proteine, energie și vitamina D, resurse vitale pentru 
purceii nou-născuți.

Oferirea unui înlocuitor de lapte pe lângă laptele de 
scroafă în primele două săptămâni de la naștere și investiția 
într-o dietă premium pre-starter înaintea înțărcării oferă 
beneficii pe termen scurt, mediu și lung; porci îngrășați 
cu greutate mai mare mai grele, loturi mai omogene și 
câștiguri economice. Studii recente au arătat că purceii 
mai slabi beneficiază mai mult de avantajele acestei 
strategii nutriționale.

În plus, nutriția purceilor ar putea fi îmbunătățită prin 
completarea cu aditivi furajeri țintiți.

https://www.youtube.com/watch?v=zGYEgZ4MjJI
https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=gsuO8hfTPco&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
https://edepot.wur.nl/403639
https://edepot.wur.nl/403639
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&ab_channel=DISARMProject
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Mai multe informații despre nutriția purceilor sunt 
disponibile în videoclipurile de aici și de aici.

STRATEGII DE HRĂNIRE A STRATEGII DE HRĂNIRE A 
ANIMALELOR ADULTEANIMALELOR ADULTE

Rumegătoare
ÎnțărcareaÎnțărcarea

Înțărcarea este o perioadă esențială pentru rumegătoare - 
animalele hrănite cu lapte folosesc doar abomasul pentru 
digestie, rumenul are nevoie de timp pentru a se dezvolta. 
Din prima săptămână de viață trebuie asigurată o hrănire 
starter adecvată, fibroase și apă.

Această nutriție promovează dezvoltarea microbiomului 
ruminal, a vilozităților și a mușchilor. Furnizarea unei 
diete adecvate și acordarea unui timp suficient pentru 
dezvoltarea rumenului va ajuta la menținerea sănătății și a 
performanțelor de creștere la înțărcare.

Perioada de tranziție a vacii de laptePerioada de tranziție a vacii de lapte
Perioada de tranziție este considerată critică pentru vaca 
de lapte și se referă la cele 3 săptămâni înainte de fătare 
și la 3 săptămâni după fătare. Această perioadă poate 
influența negativ lactația ulterioară a vacii, cu implicații 
asupra performanței de producție și reproducere și un 
efect negativ asupra profitabilității. Modul în care este 
gestionată această perioadă se reflectă în frecvența 
tulburărilor postpartum (febra laptelui, deplasarea 
abomasului, retenția placentară).

Principalele măsuri de sprijinire a perioadei de tranziție: 
1. gruparea vacilor (antepartum și postpartum) în zone 

speciale (maternitate) și menținerea unei bune igiene 
a patului de odihnă

2. asigurarea unei hrăniri echilibrate din punct de vedere 
al electoliților (raportul cationi/anioni; DCAD)

3. asigurarea nivelurilor optime de carbohidrați care 
stimulează producția de propionat

Păsări
Nutriția în ultima săptămână de creștere a broileruluiNutriția în ultima săptămână de creștere a broilerului

Aceasta este de obicei săptămâna cu cea mai mare rată 
a mortalității la pui. Prin urmare, în anumite condiții, puii 
sunt supuși unei restricții de hrană.

Adaptarea la nevoile nutriționale ale găinilor în timpul 
ultimei săptămâni de producţie este complex. Unii 
parametri importanți ar trebui luați în considerare de către 
nutriționiști înainte de a formula rețeta pentru ultima 
săptămână, cum ar fi:

La care se va face sacrificarea păsărilor (28, 35, 42 sau 49 
de zile)
Dacă păsările sunt separate după sex sau grupate cu o 
rețetă specifică
Care sunt modurile de hrănire a păsărilor în această fază 
(„ad libitum” sau restricții alimentare combinate cu o 
rețetă hipocalorică)
Disponibilitatea furajelor definită prin cantitatea zilnică 
sau conținutul de substanțe nutritive
Destinația puilor obținuți

Suine
Strategii de hrănire a purceilor înțărcațiStrategii de hrănire a purceilor înțărcați

Înțărcarea este o perioadă stresantă și este adesea asociată 
cu diaree și o mai mare utilizare a antibioticelor la animalele 
tinere.

Purceilor, de la vârsta de 4-5 zile, trebuie să li se ofere 
hrană complementară sau prestarter pentru a dezvolta 
sistemul enzimatic al purcelului, astfel încât acesta să 
poată digera treptat amidonul și proteinele de origine 
vegetală, mai bine decât laptele de scroafă.

La înțărcare, purceii sunt hrăniți în cea mai mare parte 
cu hrană uscată - hrana lichidă poate îmbunătăți aportul 
de nutrienți, sănătatea intestinală și performanțele de 
creștere, dar pregătirea manuală necesită mult timp, 
așadar luați în considerare investițiile într-un hrănitor 
automat. Apa curată ar trebui să fie tot timpul la dispoziția 
purceilor.

Există diverse strategii post-înțărcare care pot îmbunătăți 
performanța producției și / sau reduce diareea la purcei - 
un rezumat este furnizat în acest articol.

Stații de hrănire pentru scroafe cazate în grup Stații de hrănire pentru scroafe cazate în grup 
În general, există două moduri de hrănire a scroafelor: 
în grup sau individual. Exemple de hrănire în grup 
sunt hrănirea la jgheab și pe pardoseală; pentru hrana 
individuală, se utilizează boxe și stații de hrănire.

Un avantaj major al stațiilor de hrănire pentru scroafe 
este că fiecare animal poate obține cantitatea de hrană 
necesară (în funcție de Scorul Condiției Corporale, 
grosimea stratului de slănină și / sau greutatea corporală), 

4. monitorizarea pH-ului urinar (pH mai mic de 5,8 indică 
scăderea aportului de furaje și dezechilibre imune, pH 
peste 7,2 indică paraplegie postpartum și retenție de 
placentă).

Un fermier olandez își hrănește cei 1.100 de viței pentru 
carne cu FEEDR, un robot inteligent de hrănire. Acest 
robot poate monitoriza exact care sunt nevoile fiecărui 
animal și, prin urmare, poate livra cantitatea exactă de 
furaje. Robotul hrănește animalele cu tainuri mici de mai 
multe ori pe zi, în loc de o porție mare odată. Un avantaj 
major al acestui lucru este că hrana este întotdeauna 
proaspătă.

Prospețimea furajelor garantează o mai bună sănătate 
a animalelor, reducând astfel utilizarea antibioticelor. 
Următoarul videoclip prezintă celelalte avantaje ale 
sistemului robot.

https://youtu.be/ytTIL80UV7E
https://youtu.be/_8hKJx7PHpk
https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.sieplo.com/product/feedr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7SqXW-ChzIY&ab_channel=SIEPLO-Feedingsystemsofthefuture
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ADĂPAREADĂPARE

ADITIVII FURAJERI CEL  ADITIVII FURAJERI CEL  
MAI FRECVENT FOLOSIȚIMAI FRECVENT FOLOSIȚI

Apa este importantă pentru toate animalele, deoarece este 
utilizată pentru reglarea temperaturii corpului, creștere, 
producția de lapte, digestie și metabolismul furajelor, 
precum și pentru transportul nutrienților și produșilor de 
metabolism în organism.

Calitatea apei este foarte importantă pentru a asigura 
o bună sănătate animalelor. Contaminarea sursei de apă, 
conductelor sau adăpătorilor pune animalele în pericol de 
infecție și reduce eficacitatea medicamentelor livrate prin 
apa de băut. 

Dezinfectarea și calitatea apei constituie un capitol 
individual în cadrul proiectului DISARM, astfel puteți afla 
mai multe în Ghidul de bune practici corespunzător. 
Aplicațiile inteligente în gestionarea apei potabile sunt, 
de asemenea, un factor semnificativ pentru întărirea 
biosecurității fermei și a stării de sănătate a animalelor.

„Accesul la apă de bună calitate asigură un 
consum bun, ceea ce duce la rândul său la un 
consum suficient de furaje. Animalele care nu 
beau suficient vor mânca mai puțin. ”

Pro-, pre- și sinbiotice
ProbioticeProbiotice

Probioticele au fost definite de Organizația Mondială a 
Sănătății ca „microorganisme care, administrate vii și în 
cantități adecvate, conferă un beneficiu sănătății gazdei”. 
Se crede că probioticele:

Suplimentarea rației furajere a oilor cu drojdie de 
bere (Saccharomyces cerevisiae) crește producția de 
lapte și capacitatea totală antioxidantă, cu reglarea 
simultană a răspunsului proinflamator. Apăsați pe 
link.

 ▲ Soluțiile tampon ruminale îmbunătățesc 
performanța vacilor și starea de sănătate

deoarece există mai multe curbe de hrănire. Acest lucru 
este posibil atât pentru grupurile stabile, cât și pentru cele 
dinamice. Mai mult, o evidență a scroafelor care nu au venit 
să mănânce poate fi urmărită zilnic.

În mod ideal, stațiile de hrănire răresc perioadele de 
revenire a scroafelor la hrănitoare, sațietatea instalandu-
se în timpul întoarcerii în zona de odihnă. În acest fel, 
celelalte scroafe nu sunt deranjate frecvent. Amplasarea 
adăpătoarei pe drumul de la stația de hrănire spre zona de 
odihnă oferă un mediu relaxat.

distrug microorganismele patogene producând 
compuși antimicrobieni precum bacteriocine și acizi 
organici;
îmbunătățesc mediul microbian gastro-intestinal prin 
atașarea la peretele intestinal prevenind astfel atașarea 
agenților patogeni;
concurează cu agenții patogeni pentru nutrienți, 
stimulează răspunsurile imune intestinale și 
îmbunătățesc digestia și absorbția nutrienților

PrebioticePrebiotice
Prebioticele sunt ingrediente alimentare nedigestibile (de 
către gazdă) care au un efect benefic prin metabolismul 
lor selectiv în tractul intestinal. Prebioticele includ 
oligozaharide, polizaharide, extracte naturale de plante, 
proteine hidrolizate, polioli etc. Enzimele precum beta-
glucanazele și xilanazele și acizii grași cu lanț scurt, cum 
ar fi butiratul, sunt exemple de prebiotice care sunt uzual 
adăugate în rețetele furajere. Prebioticele:

modifică selectiv dezvoltarea bacteriilor intestinale;
promovează funcțiile imune și prezintă activitate 
antivirală

SinbioticeSinbiotice
Sinbioticele sunt rezultatul preparării în comun a 
probioticelor și prebioticelor, având astfel calitățile ambelor. 
Există câteva rapoarte despre efectul sinbioticelor asupra 
performanței purcelușilor, inclusiv:

întărirea sistemului imunitar;
îmbunătățirea sporului mediu zilnic și a digestiei;
reducerea morbidității și mortalității cauzată de diaree;
diminuarea efectelor negative asociate înțărcării

 ▲ Pro și Prebioticele ajută la menținerea unui intestin 
sănătos prin susținerea microbiomului vițeilor

https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk&ab_channel=DISARMProject
https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/334
https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/334
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV


Adăugarea unui liant de micotoxine la dietele pentru 
miei a crescut cu 38,5% excreția de alcaloizi din ergot 
în fecale și, în comparație cu mieii martor, a crescut 
concentrația de prolactină serică. Apăsați pe link.

Includerea uleiului esențial de oregano a contribuit la 
menținerea scorului condiției corporale a scroafelor 
care alăptează, a crescut sporul în greutate în prima 
săptămână de viață a purceilor, a scăzut mortalitatea 
înainte de înțărcare și a scăzut semnificativ 
consumul de antibiotice. Apăsați pe link.

Cum funcționează lianții micotoxinelor?Cum funcționează lianții micotoxinelor?

Aminoacizii, mineralele și vitaminele sunt precursori 
semnificativi pentru sinteza moleculelor capabile să 
regleze atât sistemul imunitar, cât și cel antioxidant la 
animale. Un echilibru optim între compuși pro-oxidanți și 
antioxidanți asigură o mai bună funcționare a sistemului 
imunitar pentru a lupta împotriva bolilor infecțioase. În 
acest context, metionina și lizina ar putea contribui la o 
bună sănătate a animalelor. 

În plus, combinația de vitamina E cu seleniu ca aditivi 
pentru hrana animalelor pare a fi eficientă în îmbunătățirea 
stării de sănătate a animalelor.

Suplimentarea apei potabile cu un produs care 
conține Bacillus licheniformis și Bacillus subtilis, 
betaină, vitamine și microelemente (1g / litru) a redus 
mortalitatea la puii de carne cu 3,5%. Apăsați pe link.

Suplimentarea alimentară cu lizină și metionină 
protejate de acțiunea activității rumenale (bypass) 
la ovine de lapte îmbunătățește imunitatea lor 
înnăscută prin reducerea răspunsului proinflamator. 
Apăsați pe link.

 ▲ Acizii organici dezvoltă microbiomul intestinal la purcei

Lianți de pentru micotoxine
Micotoxinele sunt substanțe deosebit de toxice, care sunt 
produse în principal de trei genuri de ciuperci: Aspergillus, 
Penicillium și Fusarium. Contaminarea cu micotoxine 
a hranei pentru animale afectează sistemul imunitar al 
animalelor, rezultând o susceptibilitate mai mare la boli. 
Prin urmare, prezența micotoxinelor crește utilizarea 
antibioticelor la animale.

Mai multe substanțe precum lucerna, zeoliți, bentonită 
și argile de înălbire acționează ca agenți de legare a 
micotoxinelor și previn adsorbția intestinală a toxinelor 
de către animal prin dieta sa. Cu toate acestea, există 
riscul ca lianții de micotoxine să scadă, de asemenea, 
disponibilitatea vitaminelor, aminoacizilor și mineralelor 
dietetice. Pentru a depăși aceste constrângeri, biomasa 
care conține drojdie, bacterii lactice și conidii de Aspergillus 
este utilizată ca liant de a doua generație.

Uleiurile extrase din rădăcini, semințe, frunze, scoarță, flori, 
fructe și alge conțin amestecuri complexe de compuși 
fenolici cunoscuți pentru calitățile lor antimicrobiene, 
antiinflamatoare și antioxidante.

Componentele bioactive din uleiurile esențiale pot 
modifica funcțiile celulare ale gazdei și / sau bacteriilor 
- în condiții favorabile, interacțiunile cu componentele 
peretelui celular și membranele lipidice pot duce la 
moartea celulelor bacteriene. O problemă majoră este 
că, în timp, bacteriile se pot adapta și deveni rezistente la 
componentele fenolice active așa cum este și cazul pentru 
antibiotice; este deci necesar să se ia în considerare o 
utilizare atentă.

Compușii fitogeni au, de asemenea, un potențial bun 
ca alternativă la antibiotice în producția animală, atât ca 
promotori ai creșterii, cât și ca tratament pentru infecțiile 
bacteriene.

Carvacrolul și timolul sunt cei mai studiați aditivi furajeri 
atât la rumegătoare, cât și la monogastrice.

Aminoacizi-Vitamine-Minerale

Uleiurile esențiale ca imunoregulatori

www.disarmproject.eu66Optimizarea furajării, adăpării și aditivilor furajeri

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115947/
https://animalmicrobiome.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42523-020-00064-2
https://sciendo.com/abstract/journals/aoas/19/2/article-p433.xml
https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0233192
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI
https://youtu.be/6AcBUu7lGBA
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