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REZUMAT 
 

Teza de doctorat a fost structurată în două părți: o primă parte, ce prezintă 

stadiul actual al cunoașterii cu referințele bibliografice conforme cu literatura de 

specialitate și partea a doua ce cuprinde cercetările proprii. 

Stadiul actual al cunoașterii cuprinde 6 capitole în care sunt prezentate aspecte 

cu privire la: 

 Particularități de digestie și valorificare a hranei la prepelițe; 

 Specificul alimentației prepelițelor; 

 Structura și compoziția oului de prepeliță; 

 Influența alimentației asupra calității oului de prepeliță; 

 Aspecte privind caracteristicile cărnii de prepeliță; 

 Aditivii furajeri (prebioticele Bio-Mos și Actigen, seleniu organic Sel-

Plex) cu acțiune biostimulatoare asupra producțiilor și sănătății la 

prepelițe. 

Partea a doua a tezei cuprinde trei părți de cercetare dezbătute și analizate pe 

parcursul a trei capitole, respectiv capitolul 8, 9 și 10. 

Toate cele trei părți de cercetare au avut ca și obiective (prezentare capitolul 7) 

obţinerea unor date relevante referitoare la administrarea unor aditivi furajeri (Bio-

Mos, Actigen și Sel-Plex) în hrana prepeliţelor exploatate pentru producţia de ouă şi 

carne, în contextul în care cercetările de până acum au fost efectuate preponderent la 

alte specii de păsări 

Prima parte de cercetare, respectiv capitolul 8, este structurat în șase 

subcapitole. În cadrul acestei cercetări s-a avut ca scop evidențierea unei posibile 

influențe a produselor prebiotice (0,012 % Bio-Mos și 0,08 % Actigen), cât și a 

seleniului organic (0,04 % Sel-Plex), administrate în hrana prepelițelor ouătoare 

asupra performanțelor de producție și asupra parametrilor de calitate a ouălor (scop și 

obiective - prezentare subcapitolul 8.1). 

În subcapitolul 8.2 este prezentat materialul biologic (prepelița - Coturnix 

Coturnix), hrana administrată și metodele de lucru utilizate  

Experimentul s-a desfăşurat pe perioada 02.06.2012 – 30.11.2012 avȃnd o 

durată de 26 de săptămȃni, pe un numar de 132 de prepeliţe ouătoare, aparținând 

sectorului privat, repartizate în patru loturi egale, a cȃte 33 de capete / lot. Schema de 

organizarea a experimentului a fost detaliată în subcapitolul 8.3. 

Rezultatele și discuțiile privind cercetarea au fost cuprinse în subcapitolul 8.4 

care este structurat pe 6 sub-subcapitole, pe parcursul cărora au fost urmarite și 

analizate următoarele: 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra principalilor indici 

de producţie şi consum la prepeliţele ouătoare (evoluția masei corporale pe 

perioada experimentală, intensitatea ouatului atât în parametri ambientali 

normali cât și sub influența factorului de stres termic – temperatura, masa oului, 

consumul de nutreț și conversia hranei). 
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- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra calității ouălor de       

prepeliță (indici morfologici şi fizici de calitate a ouălor, parametri de calitate ai 

cojii ouălor, compoziţia chimică a ouălor de prepeliţă). 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra unor indici 

histologici la prepeliţele ouătoare (suprafața de absorpție a nutrienților la nivel 

intestinal – înălțimea vilozităților și a microvililor ). 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra stării  de sănătate a 

prepeliţelor ouătoare (monitorizare zilnică a stării de sănătate și a mortalităților). 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra parametrilor 

biochimici sangvini la prepeliţele ouătoare (glutation peroxidaza – GPx; profilul 

enzimatic din sânge – ALAT, ASAT, PAL, LDH; profilul proteic din sânge – proteine 

totale, albumine, γ-globuline). 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra unor indici 

imunologici la   prepeliţele ouătoare (lizozimul, imunoglobulinele, complexe 

imune circulante). 

Rezultatele și discuțiile primei părți de cercetare (cap. 8), au determinat 

următoarele concluzii parțiale: 

1 - Utilizarea aditivilor Bio-Mos, Actigen și Sel-plex în hrana prepelițelor 

ouătoare a determinat o mai bună asimilare a hranei și o îmbunătățire a masei 

corporale pe perioada experimentală ⦋greutate finală:  M- 250,01±5,48 g, L1E ( Actigen 

0,08%) - 281,43±5,27 g, L2E (Bio-Mos 0,12%) - 267,81±6,42 g, L3E (SelPlex 0,04%) - 

285,06±5,22 g⦌. 

2 - Suplimentarea furajului prepelițelor cu aditivi a dus la o creștere 

semnificativă a intensității ouatului comparativ cu lotul martor, respectiv o creștere cu 

13,45% la L3E (Sel-Plex), cu 10,61% la L1E (Actigen) și cu 8,29% la L2E (Bio-Mos) față 

de lotul martor. 

3 - În condiții de stres termic intensitatea ouatului la loturile suplimentate cu 

aditivi a fost de asemenea mult mai bună,  cea mai mare valoare a intensității ouatului 

înregistrându-se la lotul 3 experimental (Sel-Plex) de 66.80%  comparativ cu lotul 

martor de numai 56,4%. 

4 - Atât Sel-Plex-ul (12.62 ± 0.13 g) cât și Actigenul (12.52 ± 0.13 g) a 

îmbunătățit greutatea medie a ouălor pe parcursul perioadei experimentale, la 

prepelițele din loturile unde au fost utilizați acești aditivi. 

5 - Rata de conversie a furajelor a fost îmbunătățiă la toate loturile 

experimentale comparativ cu lotul martor. Cea mai mare rată de conversie s-a 

înregistrat la lotul 3E - Sel-Plex - (34,19±1,3 g/ou)   iar cea mai mică la lotul martor 

(43,09±1,19g/ou). 

6 - Administrarea de Sel-Plex și Actigen în furajul prepelițelor ouătoare a avut 

drept rezultat o îmbunătățire a volumului ouălor iar în cazul seleniului organic s-a 

îmbunătățit și greutatea specifică a ouălor. 

7 - Prin utilizarea celor trei aditivi în hrana prepelițelor ouătoare, din punct de 

vedere a calității cojii ouălor, odată cu creșterea volumului și a greutății acestora, 

grosimea cojii a înregistrat valori mai mici la loturile experimentale în comparație cu 

lotul martor. Astfel putem spune că grosimea cojii ouălor de prepeliță la loturile 
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experimentale a evoluat invers proporțional cu greutatea și volumul ouălor. Cea mai 

mare valoare a grosimii cojii ouălor de prepeliță a fost obținută la ouăle provenite de la 

lotul martor (0,27±-,010 mm), urmată de cele provenite de la lotul 3 E (0,25±0,011 

mm), apoi cele de la lotul 1E (0,24±0,011 mm) și cele de la lotul 2E care a inregistrat 

cea mai mică valoare a grosimii cojii ouălor (0,23±0,010 mm). 

8 - Suplimentarea hranei cu seleniu organic (Sel-Plex) la lotul 3 experimental a 

avut drept efect îmbogățirea ouălor în seleniu, obținându-se ouă cu o valoare a 

seleniului de 3,59 ori mai mare decat valoarea obținută la ouăle provenind de la lotul 

martor. Lotul 3E a înregistrat o valoare a seleniului din ou de 177,33±15,38 µg/kg în 

timp ce lotul martor a avut o valoare a seleniul din ou de numai 49,37±5,24 µg/kg. 

9 - Investigațiile histologice ce au fost efectuate la sfârșitul perioadei 

experimentale pe prepelițele ouătoare au evidențiat faptul că utilizarea prebioticelor 

Actigen și Bio-Mos cât și a seleniului organic Sel-Plex a dus la o dezvoltare mai bună a 

vilozităților intestinale (M - 1101.38±24.39 µm, L1E - 1391.66±29.20 µm, L2E - 

1627.45±60.69 µm, L3E - 1511.46±46.89 µm ) crescând astfel suprafața de absorbție a 

nutrienților, fapt ce explică îmbunătățirea asimilării acestora, greutățile corporale  și 

producțiile superioare, cât și calitatea acestora comparativ cu lotul martor. 

10 - În urma determinării GPx-ului la prepelițele aparținând celor 4 loturi din 

cadrul cercetării s-a constat că valoarea cea mai ridicată a acestui parametru s-a 

înregistrat la lotul 3E ce a primit furaj suplimentat cu seleniu organic, valoarea 

acestuia fiind aproape dublă față de valorile înregistrate la celelalte loturi (M, L1E, 

L2E). Cu alte cuvinte utilizarea seleniului organic (Sel-Plex) în hrana prepelițelor 

ouătoare, pe lângă efectul îmbogățirii  ouălor în seleniu, îmbunătățește statusul 

seleniului din organism și capacitatea antioxidantă a acestuia. 

11 - Utilizarea seleniului organic în hrana prepelițelor ouătoare influențează 

creșterea valorii fosfatazei alcaline (PAL) ce are și implicații hormonale, printr-o 

intensificare hormonală datorită efectului pe care îl are seleniul organic la nivelul 

tiroidei prin creșterea metabolismului hormonilor tiroidieni. 

12 - Folosirea prebioticelor Bio-Mos și Actigen și a seleniului organic Sel-Plex în 

furajul prepelițelor ouătoare nu a influențat profilul proteic din sânge al acestora, 

valorile înregistrate încadrându-se în limitele normale specificate de literatură. 

13 - Valorile indicilor imunologici la toate cele 3 loturi experimentale, se înscriu 

în valorile fiziologice normale indicând o buna funcționare a organismului și o stare de 

sănătate bună, în timp ce la lotul de control aceștea indică o afecțiune sau o infecție în 

organism. 

14 - Administrarea de aditivi a avut drept efect reducerea mortalităților în cazul 

Actigenului și al Bio-Mos-ului și chiar prevenirea completă a acestora în cazul utilizării 

Sel-Plex-ului. 

 

A doua parte de cercetare, respectiv capitolul 9, este structurat în șase 

subcapitole. În cadrul acestei cercetări s-a avut ca scop evidențierea unei posibile 

influențe a adaosului combinat de seleniu organic cu prebiotice (Sel-Plex 0,04% + Bio-

Mos 0,12% şi Sel-Plex 0,04% + Actigen 0,08%), administrate în hrana prepelițelor 
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ouătoare asupra performanțelor de producție și asupra parametrilor de calitate a 

ouălor (scopul și obiectivele au fost prezentate în subcapitolul 9.1). 

Prezentarea materialului biologic (prepelița - Coturnix Coturnix), hrana 

administrată și metodele de lucru utilizate au fost prezentate în subcapitolul 9.2. 

Experimentul, respectiv partea a II-a de cercetare s-a desfăşurat pe perioada 

27.052013 – 29.09.2013 pe parcursul a 18 saptămâni, pe un număr de 99 de prepeliţe 

ouătoare, aparţinand sectorului privat, repartizate în 3 loturi egale a câte 33 de capete 

/ lot. Schema de organizarea a experimentului a fost detaliată în subcapitolul 9.3. 

Rezultatele și discuțiile privind cercetarea au fost cuprinse în subcapitolul 9.4 

care este structurat pe 3 sub-subcapitole, pe parcursul cărora au fost urmarite și 

analizate următoarele: 

- Efectele adaosului combinat  de aditivi furajeri (Sel-Plex + Bio-Mos şi Sel-Plex +  

Actigen) asupra principalilor indici de producţie şi consum la prepeliţele ouătoar 

(evoluția masei corporale pe perioada experimentală, intensitatea ouatului, masa 

oului, consumul de nutreț și conversia hranei). 

- Efectele adaosului combinat de aditivi furajeri (Sel-Plex+Bio-Mos și Sel-

Plex+Actigen) asupra calității ouălor de prepeliță (indici morfologici şi fizici de 

calitate a ouălor, parametri de calitate ai coji ouălor, compoziţia chimică a ouălor 

de prepeliţă). 

- Efectele adaosului combinat de aditivi furajeri (Sel-Plex+Bio-Mos și Sel-

Plex+Actigen) asupra stării de sănătate a prepelițelor ⦋monitorizare zilnică a stării 

de sănătate și a mortalităților, investigatii hematologice: hemgramă (Ht; Hb și  

Ery), enzimogramă (GPx, ALAT, ASAT, GGT, PAL și LDH), proteinogramă (proteine 

totale, albumine și γ - globuline)⦌. 

Rezultatele și discuțiile celei de-a doua părți de cercetare (cap. 9), au determinat 

următoarele concluzii parțiale: 

1 - Utilizarea combinațiilor de aditivi Sel-Plex + Bio-Mos (L1E) și Sel-Plex + 

Actigen (L2E) în hrana prepelițelor ouătoare a determinat o mai bună asimilare a 

hranei și o îmbunătățire a masei corporale pe perioada experimentală ⦋greutate finală:  

M- 256,76±4,02 g, L1E (Sel-Plex 0,04% + Bio-Mos 0,12% ) - 266,75±4,85 g, L2E (Sel-

Plex 0,04% + Actigen 0,08%) - 271,56±4,19 g⦌. 

2 - Combinațiile de aditivi utilizate a îmbunătățit intensitatea ouatului de la 

valoarea înregistrată de lotul martor de 77,01 ± 3,64  % pâna la 85,13 ± 3,35 % la lotul 

1 experimental (S+B) și 85,88 ± 3,37 % la lotul 2 experimental (S+A). 

3 - Greutatea oului a fost de asemenea influențată de combinația Seleniu organic 

(Sel-Plex)+Actigen, astfel ca lotul 2 E (12,76±0,07 g) a înregistrat o diferență 

semnificativă comparativ cu lotul martor (12,48±0,07 g). Lotul 1 E (12,61±0,6 g) la 

care s-a suplimentat Sel-Plex + Bio-Mos a cunoscut o îmbunătățire a greutății oului 

comparativ cu lotul martor însă diferențele sunt nesemnificative. 

4 - Ambele combinații de aditivi au îmbunătățit conversia furajului, 

înregistrându-se la loturile experimentale valori semnificative din punct de vedere 

statistic, comparativ cu lotul martor (M - 37,37 ± 1,75 g/ou,   L1E -32,99 ± 1,26 g/ou,  

L2E - 32,17 ± 1,01 g/ou ). 
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5 - Odata cu îmbunătățirea greutății oului la loturile experimentale ce au primit 

aditivi combinați, s-a îmbunătățit și greutatea componentelor acestora comparativ cu 

ouăle provenite de la lotul martor, însă raportul procentual al gălbenusului din total 

ou, a scăzut în detrimentul albușului la care a crescut acest raport. 

6 - Volumul oului a fost influențat semnificativ la  loturile experimentale  (L1E - 

12,54±0,22*  cm3 și L2E - 12,66±0,31* cm3) comparativ cu lotul martor (11,82±0,18 

cm3). 

7 - De asemenea în cazul combinației de aditivi Sel-Plex + Actigen, indicele 

albușului a înregistrat o valoare distinct semnificativă (0.0974±0,033**) în comparație 

cu lotul martor (0,0816±0.0034). 

8 - Unitățile Haugh ale ouălor de prepeliță au înregistrat valori semnificative  la 

loturile experimentale (L1E - 95,01±1.09*, L2E – 95,46±0.66*) comparativ cu lotul 

martor (91,91±1,23), astfel că, combinațiile de aditivi au un efect important în calitatea 

și prospețimea ouălor de prepeliță. 

9 - Contrar literaturii de specialitate aditivii utilizați nu au avut nici un efect 

asupra cojii oului, ba din contră la loturile experimentale, cu cât volumul și masa oului 

a fost mai mare cu atat coaja oului a fost mai subțire. 

10 - În ceea ce privește compoziția chimică a oului, combinațiile de aditivi ⦋Sel-

Plex (0,04%)+Bio-Mos (0,12%) – L1E și Sel-Plex (0,04%) + Actigen (0,08%)- L2E⦌ a 

îmbunătățit valoarea substanței uscate în gălbenuș. Celelalte elemente ale compoziției 

chimice din ou au fost și ele îmbunătățite la loturile experimentale însă diferențele au 

fost nesemnificative. 

11 - A fost îmbunătățită mortalitatea la ambele loturi experimentale (L1E, L2E – 

3,03% comparativ cu M – 12,12%). 

12 - De asemenea Fosfataza alcalină la loturile experimentale a înregistrat valori 

semnificativ diferite de lotul martor, datorită  efectului pe care îl are seleniul organic 

(Sel-Plex) la nivelul tiroidei prin creșterea metabolismului hormonilor tiroidieni, 

știindu-se faptul ca PAL-ul mărit indică o dereglare hormonală. 

 

A treia parte de cercetare, respectiv capitolul 10, este structurat în cinci  

subcapitole. În cadrul acestei cercetări s-a avut ca scop evidențierea unei posibile 

influențe a produselor prebiotice (Bio-Mos 0,15% și Actigen 0,04%), cât și a seleniului 

organic (Sel-Plex 0,03%), administrate în hrana prepelițelor asupra performanțelor de 

producție și asupra parametrilor de calitate a cărnii (scopul și obiectivele au fost 

prezentate în subcapitolul 10.1). 

În subcapitolul 10.2 este prezentat materialul biologic (prepelița - Coturnix 

Coturnix ), hrana administrată și metodele de lucru utilizate. 

Partea a III-a de cercetare s-a desfaşurat pe perioada 28.06.2014 – 02.08.2014  

și a avut o durată de 5 săptămȃni, pe un numar de 140 de prepeliţe pentru carne, 

aparținând sectorului privat, repartizate în patru loturi egale, a cȃte 35 de capete / lot. 

Schema de organizarea a experimentului a fost detaliată în subcapitolul 10.3. 

Rezultatele și discuțiile acestei cercetăria au fost cuprinse în subcapitolul 10.4 

care este structurat pe 5 sub-subcapitole, pe parcursul cărora au fost urmarite și 

analizate următoarele: 
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- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra principalilor indici 

de producție și consum la puii de prepeliță pentru carne (evoluţia masei 

corporale, a sporului mediu zilnic, consumului mediu zilnic de furaj și a indicelui 

de conversie a hranei). 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra calității cărnii la 

puii de prepeliță pentru carne (compoziția chimică – substanță uscată, proteine, 

lipide, cenușă – determinate din piept și coapsă + gambă; conținutul în seleniu a 

cărnii de prepeliță la lotul martor și lotul 3 experimental – Sel-Plex). 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra unor indici 

histologici la prepelițele crescute pentru producția de carne (suprafața de 

absorpție a nutrienților la nivel intestinal - înălțimea vilozităților și a microvililor) 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra stării  de sănătate a 

prepeliţelor de carne (monitorizare zilnică a stării de sănătate și a mortalităților). 

- Efectele aditivilor furajeri (Actigen, Bio-Mos, Sel-Plex) asupra indicilor sangvini la 

prepeliţele de carne ⦋GPx, hemogramă (Ht, Hb, Ery), enzimogramă (ALAT, ASAT, 

PAL, GGT), proteinogramă (proteine totale, albumine, γ - globuline)⦌. 

Rezultatele și discuțiile celei de-a treia părți de cercetare (cap. 10), au 

determinat următoarele concluzii parțiale: 

1 - Utilizarea aditivilor Bio-Mos, Actigen și Sel-plex în hrana prepelițelor pentru 

carne a determinat o îmbunătățire a sporului mediu zilnic și a masei corporale pe perioada 

experimentală (L1E - Actigen – spor mediu zilnic de 4,088±0,78 g/zi și o greutate finală de 

268,11±4,03 g,  L2E – Bio-Mos – spor mediu zilnic de 3,708±0,91 g/zi și o greutate finală de 

254,74±3,68 g și L3E – Sel-Plex – spor  mediu zilnic de 3,844±0,71 g/zi și o greutate finală 

de 259,41±4,27 g, comparativ cu lotul martor – spor mediu zilnic de 3,548±0,80 g/zi și o 

greutate finală de 249,09±4,82). 

2 -  Suplimentarea aditivilor în furajul puilor de prepeliță pentru carne a condus la o 

scădere a consumului zilnic de furaj însoțită de o îmbunătățire a conversiei hranei în 

primele 3 săptămâni de cercetare (L1E - Actigen – consum NC/zi 25,24±1,63 g și o 

conversie a furajului de 4,47 Kg furaj/Kg spor,  L2E – Bio-Mos – consum NC/zi 25,53±1,75 g 

și o conversie a furajului de 4,52 Kg furaj/Kg spor și L3E – Sel-Plex – consum NC/zi 

25,20±1,93 g și o conversie a furajului de 4,24 Kg furaj/Kg spor comparativ cu lotul martor 

– consum NC/zi 26,21±1,82 g și o conversie a furajului de 4,86 Kg furaj/Kg spor). 

3 - Utilizarea seleniului organic Sel-Plex in dieta puilor de prepeliță a dus la 

îmbunătățirea statusului seleniului în organism și la asimilarea acestuia în carne (L3E – Sel-

Plex – seleniul din carne – piept 140,315±14,21 µg/kg și coapsă+gambă 80,950±1,05 µg/kg 

comparativ cu lotul martor – seleniul din carne – piept 65,283±5,46 µg/kg și coapsă+gambă 

49,445±4,62 µg/kg). 

4 - Investigațiile histologice ce au fost efectuate la sfârșitul perioadei experimentale 

pe prepelițele de carne au evidențiat  faptul că utilizarea prebioticelor Actigen și Bio-Mos 

cât și a seleniului organic Sel-Plex a dus la o dezvoltare mai bună a vilozităților intestinale 

crescând astfel suprafața de absorbție a nutrienților, fapt ce explică îmbunătățirea 

asimilării acestora, greutățile corporale  și producțiile superioare, cât și calitatea acestora 

comparativ cu lotul martor ( L1E - Actigen – înălțime vilozități 1313,51±14,64 µm și 

înălțime microvili 2,60±0,12 µm, L2E – Bio-Mos – înălțime vilozități 1305,42±30,40 µm și 

înălțime microvili 2,60±0,08 µm și L3E – Sel-Plex – înălțime vilozități 1381,82±25,14 µm și 
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înălțime microvili 2,41±0,17 µm comparativ cu lotul martor – înălțime  vilozități 

1210,36±27,26 µm și înălțime microvili 2,12±0,12 µm ). 

5 - În urma determinării GPx-ului la prepelițele aparținând celor 4 loturi din cadrul 

cercetării s-a constat că valoarea cea mai ridicată a acestui parametru s-a înregistrat la lotul 

3E (196,28±3,22 U/ml Ht) ce a primit furaj suplimentat cu seleniu organic, valoarea 

acestuia fiind aproape dublă față de valorile înregistrate la celelalte loturi (M,- 139,5±2,78 

U/ml Ht, L1E - 142,73±3,41 U/ml Ht și L2E - 141,08±2,26 U/ml Ht). Cu alte cuvinte 

utilizarea seleniului organic (Sel-Plex) în hrana prepelițelor, pe lângă efectul îmbogățirii 

cărnii în seleniu , îmbunătățește statusul seleniului din organism și capacitatea antioxidantă 

a acestuia. 

6 - Administrarea de aditivi a avut drept efect reducerea mortalităților în cazul Sel-

Plex-ului (2,85 %) și chiar prevenirea completă a acestora în cazul utilizării Actigenului-

ului comparativ cu lotul martor (5,71%). 

Capitolul 11 cuprinde concluziile generale și recomandările. Concluziile pentru 

cele trei părți de cercetare au fost enunțate în cuprinsul rezumatului. 

Din punct de vedere al recomandărilor, cercetările efectuate și rezultatele 

obținute, ne încurajează să recomandăm mai departe utilizarea aditivilor organici 

utilizați (prebiotice – Bio-Mos și Actigen, seleniu organic – Sel-Plex), atât în creșterea 

prepelițelor exploatate pentru producția de ouă cât și în creșterea prepelițelor exploatate 

pentru producția de carne. 

In capitolul 12, sunt enunțate elementele de originalitate și contribuțiile 

inovative ale tezei: 

1 - Originalitatea tezei constă în faptul că este prima cercetare pe plan național 

care aprofundează efectul aditivilor, produselor prebiotice Bio-Mos și Actigen, cât și a 

seleniului organic Sel-Plex asupra performanțelor de producție și calității acestora la 

prepelițe, în contextul în care cercetările de până acum au fost efectuate preponderent 

la alte specii de păsări. 

2 - Ca o noutate absolută este cercetarea combinațiilor de aditivi Sel-Plex + Bio-

Mos și Sel-Plex + Actigen privind efectul acestora asupra producțiilor și calității 

acestora la prepelițele exploatate pentru producția de ouă. 

 3 - O altă noutate a constat în desfășurarea cercetărilor privind efectul aditivilor 

Bio-Mos, Actigen și Sel-Plex asupra producției de carne și calității acesteia la prepelițe, 

pe o perioada de 5 săptămâni de la vârsta de 21 de zile pana la 56 de zile, ci nu de la o 

zi pana la 35 de zile, vârsta optimă pentru sacrificare, asa cum au fost efectuate pană 

acum cercetările la nivel internațional, tocmai pentru a putea observa efectul acestor 

aditivi și după perioada optima de sacrificare.  

4 - O contribuție în ceea ce privește originalitatea și contribuțiile inovațive ale 

acestei teze este redată și de cercetarea efectelor aditivilor organici Bio-Mos, Actigen și 

Sel-Plex asupra prepelițelor exploatate pentru producția de ouă, supuse factorului de 

stres termic (temperaturi peste valorile optime), timp de 3 săptămâni (săptămâna a 4-

a, a 5-a și a 6-a de cercetare), în plină ascensiune a intensității ouatului.  

5 - Îmbunătățirea semnificativă a cărnii și a ouălor de prepeliță în seleniu și 

implicit a calității acestora, prin utilizarea seleniului organic Sel-Plex, reprezintă de 

asemenea o noutate pe plan național. 



 

 
Teodor Ioan Măldărășanu 
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