
TEZĂ DE DOCTORAT 

Studii privind eficienţa utilizării 

boabelor de lupin (Lupinus albus L.) 

ca sursă alternativă de proteine în 

alimentaţia păsărilor 

(REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT) 

Doctorand Florin Leontin Criste 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Daniel Mierliţă 





Studii privind eficienţa utilizării boabelor de  lupin (Lupinus albus L.) ca sursă alternativă de 
proteine în alimentaţia păsărilor 

III 

REZUMAT 

Teza de doctorat intitulată “Studii privind eficienţa utilizării lupinului alb 
(Lupinus albus) ca sursă alternativă de proteine în alimentaţia păsărilor” este 
structurată în două părți: partea bibliografică și partea de cercetări proprii, respectiv 
în 7 capitole la care s-au adăugat concluziile generale, recomandările, aspectele 
inovative și de originalitate și referințele bibliografice studiate. Lucrarea are un număr 
de  151 pagini, 58 tabele, 32 figuri și 119 titluri bibliografice.  

Partea I. - Stadiul actual al cunoașterii, este structurată în două capitole, de 
documentare bibliografică în domeniul temei de cercetare care face obiectul acestei 
teze de doctorat și anume: CAP. I. Caracterizarea nutrițională a boabelor de lupin din 
varietățile cu conținut scăzut de alcaloizi și CAP. II. Utilizarea boabelor de lupin în 
alimentația animalelor și omului. Partea I cuprinde 20 pagini, ceea ce reprezintă 
13,24% din volumul total al tezei de doctorat. 

Partea a II-a a tezei - Cercetări proprii, cuprinde cinci capitole: CAP. III. Scopul, 
obiectivele și organizarea cercetărilor; CAP. IV. Materiale și metode de cercetare; CAP. V. 
Studii privind pretabilitatea cultivării, compoziția chimică și calitatea nutrițională a 
boabelor de lupin alb obținute în condițiile agroclimatice specifice Transilvaniei; CAP. VI. 
Influența boabelor de lupin alb utilizate în alimentația găinilor ouătoare asupra 
performanțelor bioproductive și calității ouălor; CAP. VII. Influența boabelor de lupin alb 
utilizate în alimentația puilor broiler asupra performanțelor bioproductive și calității 
cărnii. 

În contextul interzicerii făinurilor de origine animală în alimentația păsărilor, 
interzicerii cultivării plantelor modificate genetic (OMG) și tendinței de limitare a 
utilizării produselor și subproduselor din soia modificată genetic, care provin în 
principal din importuri la prețuri ridicate, lupinul alb din soiurile ameliorate 
reprezintă o alternativă promițătoare pentru asigurarea din producție proprie a 
proteinelor vegetale în hrana păsărilor din țara noastră. Astfel, scopul principal al 
cercetărilor efectuate a constat în testarea pretabilității cultivării lupinului alb 
(soiul Amiga) în condițiile agroclimatice specifice țării noastre și studiul 
posibilităților de utilizare a acestuia în alimentația unor categorii de păsări (găini 
ouătoare și pui broiler de găină). 

În vederea atingerii scopului propus, cercetările au vizat patru obiective. 
Primul dintre acestea a constat în stabilirea pretabilității, productivității si 
eficienței economice a cultivarii lupinului alb din varietăţile cu conținut scăzut 
de alcaloizi (Lupinus albus, soiul Amiga), în condiţiile agroclimatice specifice 
zonei colinare din Transilvania. În acest sens în anul 2018, a fost înființată o cultură 
de lupin alb din soiul Amiga (sămânța a fost importată din Olanda) pe o suprafață de 
0,87 ha, în condiții de producție, în judetul Salaj. La înființarea și întreținerea culturii a 
fost respectată tehnologia specifică, fiind urmărite caracteristicile agronomice ale 
culturii, producția de boabe obținută dar și costurile de producție aferente obținerii 
unui kg de boabe sau a unui kg de proteine brute și respectiv profitul brut obținut prin 
cultivarea acestei specii, care nu este o cultură tradițională în România. 
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Cel de-al doilea obiectiv a constat în determinarea compoziției chimice și 
evaluarea nutrițională a boabelor de lupin alb liber de alcaloizi. Boabele obținute 
în câmpul experimental propriu au fost supuse analizelor de laborator în vederea 
stabilirii compoziției chimice brute și evaluării calității proteinelor și grăsimilor prin 
metode chimice, determinând conținutul în aminoacizi și respectiv în acizi grași. 

Cel de-al treilea obiectiv a constat în stabilirea efectului subtituirii parțiale 
a șroturilor de soia din hrana găinilor ouătoare cu boabe de lupin alb liber de 
alcaloizi, asupra performanțelor bioproductive, economice și calității ouălor 
obținute. În consecință, pe parcusul derulării experimentului, s-au urmărit: evoluția 
greutății corporale, producția de ouă, consumul de nutreț, gradul de valorificare a 
hranei, starea de sănătate a păsărilor și costurile cu furajele aferente producției de ouă. 

Indicatorii fizico-chimici de calitate analizați la ouăle proaspete au fost: 
greutatea medie a oului și a componentelor sale, grosimea cojii minerale și compoziția 
chimică brută a albușului și gălbenușului. 

Pentru a evidenția unele efecte ale utilizării lupinului alb, asupra unor parametri 
biochimici de calitate ai ouălor, am stabilit: profilul acizilor grași al grăsimilor din 
gălbenuș (inclusiv conținutul în colesterol), indicii lipidici sanogeni ai grăsimilor din 
gălbenuș și conținutul gălbenușului în antioxidanți lipofili nonenzimatici. Pentru 
evaluarea gradului de oxidare a grăsimilor din gălbenuș pe perioada stocării, ouăle au 
fost depozitate în frigider la temperatura de 2-40C, o perioadă de 20 și respectiv 40 
zile, considerate similare cu durata de depozitare a ouălor în coajă de către 
consumator. La sfârșitul fiecărei perioade de depozitare, gălbenuşul a fost analizat 
pentru conținutul de α-tocoferol și de malondialdehidă (MDA), ca produs final de 
peroxidare a grăsimilor și în special al acizilor grași polinesaturați. 

Cel de-al patrulea obiectiv a constat în stabilirea efectului substituirii 
parțiale a şroturilor de soia din hrana puilor broiler cu boabe de lupin alb liber 
de alcaloizi, asupra performanţelor bioproductive, economice și calităţii 
producţiei de carne. Pe parcusul derulării experimentului s-au urmărit: evoluția 
greutății corporale, consumului și gradului de valorificare a hranei, pierderilor 
din efectiv și stării de sănătate a puilor. Pe lângă aspectele referitoare la 
performanțele bioproductive am urmărit și aspecte de ordin economic, respectiv 
cheltuielile cu furajele/kg spor în greutate și „factorul de eficiență european - EEF”.  

În vederea evidenţierii efectului introducerii boabelor de lupin în hrana puilor 
de carne, asupra proceselor de digestie, am determinat o serie de indicatori ai 
statusului fiziologic: dinamica conţinutului în substanţă uscată a fecalelor (%), 
vâscozitatea conţinutului intestinal (cP), lungimea relativă a intestinului (cm/kg 
greutate vie) și greutatea relativă a segmentelor tubului digestiv și glandelor anexe 
(g/kg greutate vie). 

Pentru stabilirea efectului lupinului asupra stării de sănătate și proceselor 
metabolice, la finalul experimentului au fost recoltate probe de sânge din care s-au 
determinat prin analize de laborator principalii indici biochimici sanguini specifici 
profilului proteic, lipidic și enzimatic. 

Calitatea producţiei de carne a fost apreciată pe baza: randamentului la 
sacrificare, ponderii regiunilor cu valoare economică ridicată în structura carcasei, 
compoziţiei chimice brute a cărnii și profilului acizilor graşi ai grăsimilor 
intramusculare și de depozit. 

Cercetările de efect productiv s-au desfăşurat în conditii de producție la SC 
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Rosbro Avicom SRL (jud. Bihor). 
Un total de 160 găini aparținând hibridului comercial Tetra-SL LL în vârstă de 

30 săptămâni, au fost repartizate aleatoriu la patru loturi, fiecare lot fiind format din 
cinci replici a câte 8 găini per replică (40 găini per lot). Loturile au fost repartizate 
randomizat la câte unul din cele patru tratamente care au constat din patru niveluri (0, 
15, 20 și 25%) de introducere a boabelor de lupin alb (soiul Amiga), ca sursă 
alternativă de proteine vegetale în hrana găinilor.  

În experimentul efectuat pe puii broiler de găină din hibridul comercial Ross 
308 s-a utilizat un număr de 200 pui nesexați, în vârstă de o zi, care au fost repartizați 
în patru loturi, fiecare lot fiind format din 50 capete. Loturile au fost repartizate 
randomizat la câte unul din cele patru tratamente, care au constat din patru niveluri (0, 
8, 16 și 24%) de introducere a boabelor de lupin alb (soiul Amiga), ca sursă alternativă 
de proteine vegetale, în hrana puilor. 

Datele primare obținute în urma cercetărilor efectuate au fost prelucrate prin 
metode statistice consacrate. Ca metode de prelucrare a datelor s-au folosit: analiza 
varianței, corelațiile Pearson, analiza regresiei, diagrama de tip „Boxplot”(distribuția 
valorilor). Pentru a testa semnificația diferențelor dintre medii s-au folosit ca modele 
matematice de calcul: tehnica ANOVA (Analiza varianței), tehnica ANCOVA (ANlysis of 
COVAriances), testul t (Student) și testul Dunn. Prelucrarea statistică s-a realizat 
utilizând pachetul software Microsoft Office 2010 (Microsoft Inc., SUA).  

Pe baza rezultatelor obținute în cercetările proprii referitoare la pretabilitatea 
cultivării lupinului alb în condițiile agroclimatice specifice Transilvaniei și posibilității 
utilizării acestuia ca sursă alternativă de proteine în alimentația sustenabilă a unor 
categorii de păsări (găini ouătoare și pui broiler) cu evidențierea influenței asupra 
performanțelor și calității producției obținute, au fost formulate o serie de concluzii, 
prezentate succint în cele ce urmează: 

 Concluzii referitoare la pretabilitatea cultivării, compoziția chimică și
calitatea nutrițională a boabelor de lupin alb obținute în condițiile agroclimatice 
specifice Transilvaniei: 
- Lupinul alb din soiul Amiga se comportă bine în condițiile agroclimatice din

zona colinară a Transilvaniei, realizând o producție de 2942 kg boabe/ha, chiar și în 
contextul unor condiții climatice mai puțin favorabile care au caracterizat anul 2018 
(excesul de precipitații din perioada înfloririi și formării păstăilor). Considerăm că 
verificarea pe parcursul unui singur an a pretabilității, productivității și eficienței 
cultivării lupinului alb din soiurile ameliorate în condițiile agroclimatice din zona 
colinară a Transilvaniei nu asigură certitudinea necesară emiterii unor concluzii clare, 
fiind necesară continuarea studiilor în acest sens. 

- Condițiile agroclimatice specifice Transilvaniei și anului 2018, nu au influențat
radical compoziția chimică brută și nivelul alcaloizilor în boabele de lupin alb din soiul 
Amiga, dacă comparam rezultatele obținute cu cele raportate în alte studii efectuate 
anterior în diferite regiuni din Europa. Boabele de lupin alb analizate au fost 
caracterizate printr-un conținut ridicat de proteine și grăsimi, respectiv 37,67% 
proteine și 11,8% grăsime brută (% din SU). Analizele de laborator realizate relevă un 
conținut ridicat de celuloza brută (12,59%) și un conținut scăzut de alcaloizi (0,019%) 
al boabelor de lupin obținute.  
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- Proteinele din boabele de lupin sunt o bună sursă de lizină (5,2 - 6,3 g/16 g N), 
dar sunt deficitare în alți aminoacizi esențiali, în special în aminoacizi cu sulf si 
triptofan. Acest aspect este confirmat de valoarea CSLys care a fost mare (85,28%), iar 
aminoacizii cu sulf au fost aminoacizii limitativi (CSMet + Cys: 38,07%), atunci când ca 
standard a fost folosită proteină din ou, cerințele nutriționale ale omului adult, 
cerințele nutriționale ale puilor de carne sau cerințele nutriționale ale porcilor la 
îngrășat. Indiferent de standardul utilizat, în toate cazurile menționate Met + Cys au 
fost aminoacizii limitativi. Se poate concluziona că boabele de lupin alb sunt mai 
degrabă o bună sursă de proteină pentru alimentația puilor de carne și acoperă într-o 
mai mică măsură cerințele nutriționale de aminoacizi estențiali pentru alimentația 
omului matur dar și pentru porcii supuși îngrășării (20-50 kg).  

- Acidul gras dominant în structura grăsimii din boabele de lupin alb analizate a 
fost acidul oleic (C18:1 n-9) (48,8%). Dintre acizii grași polinesaturați se remarcă 
acidul linoleic (C18:2 n-6) (20,12%) urmat de acidul linolenic (C18:3 n-3) (9,98%). 
Conținutul ridicat de PUFA indică faptul că lupinul alb poate fi o sursă potențială de 
grăsimi, care pot influența favorabil profilul acizilor grași al grăsimilor din produsele 
agroalimentare de origine animală, cu efect sanogen pentru consumatori. În plus, 
conținutul ridicat de acid linoleic și linolenic fac din boabele de lupin o sursă bună de 
acizi grași esențiali pentru nutriția omului și animalelor. 

- Rezultatele obținute în urma determinării compoziției chimice și calității 
nutriționale a boabelor de lupin, susțin posibilitatea utilizării lor în hrana animalelor 
(și chiar a omului adult), în asociere cu alte nutrețuri proteice, cu respectarea nivelului 
de aminoacizi esențiali (în special aminoacizii cu sulf) și a nivelului maxim admis de 
celuloză brută pentru speciile monogastrice. 

 Concluzii referitoare la influența boabelor de lupin alb utilizate în 
alimentația găinilor ouătoare asupra performanțelor bioproductive și calității 
ouălor: 
- Boabele de lupin alb din soiurile moderne pot fi introduse în alimentația 

găinilor ouătoare în proporție de până la 20% în structura nutrețului combinat, ca 
înlocuitor eficient al proteinelor provenite din șroturile de soia, fără a afecta 
semnificativ intensitatea de ouat, greutatea ouălor, consumul de nutrețuri și gradul de 
valorificare a hranei. Includerea lupinului alb liber de alcaloizi în hrana găinilor 
ouătoare în proporție de 25% reduce semnificativ intensitatea de ouat și mărește 
valoarea indicelui de conversie a hranei. 

- Introducerea lupinului în hrana găinilor ouătoare a condus la scăderea 
prețului unui kg de nutreț combinat, reducând substanțial valoarea costurilor cu 
furajarea, aferente obținerii unui ou sau a unui kg masă ou. Cele mai scăzute costuri cu 
furajarea, s-au înregistrat în cazul lotului experimental LE20, ceea ce înseamnă că 
introducerea boabelor de lupin alb în proporție de 20% în hrana găinilor ouătoare, 
este cea mai benefică din punct de vedere economic.  

- Folosirea lupinului în hrana găinilor ouătoare, nu afectează ponderea 
albușului și gălbenușului din structura ouălor, în schimb folosirea acestuia în proporție 
de 25% în structura nutrețului combinat (cazul lotului LE25) a dus la scăderea 
semnificativă a greutății și grosimea cojii minerale. 

- Înlocuirea parțială a șroturilor de soia din hrana găinilor ouătoare cu boabe de 
lupin alb duce la îmbunătățirea profilului acizilor grași al grăsimii din gălbenuș, 
respectiv la creșterea calității acestora, analizată prin prisma efectului asupra sanătății 
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consumatorului. Ouăle obținute de la găinile din loturile experimentale au avut un 
conținut mai mare de acizi grași polinesaturați din seria omega-3 (ALA, EPA și DHA) și 
omega-6 (LA și AA), dar și de acizi grași cu efect hipocolesterolemiant (C18:1 + PUFA), 
indiferent de proporția de includere a lupinului în hrană. Cu toate acestea, nu a putut fi 
stabilită o corelație între prezența lupinului în hrana găinilor și nivelul de colesterol 
din gălbenuș. 

- Introducerea lupinului alb în hrana găinilor ouătoare în diferite proporții, nu a 
avut un efect pozitiv asupra raportului dintre acizii grași omega-6/omega-3, dar a 
condus la scăderea valorii indicelui aterogen (AI) și indicelui trombogen (TI) dar și la 
creșterea semnificativă a raportului h/H (acizi grași 
hipocolesterolemici/Hipercolesterolemici). O valoare mai mare a indicelui h/H 
asociată cu valori mai mici ale AI și TI indică o calitate nutritivă mai bună a grăsimilor 
din gălbenuș, acestea având un efect de scădere a colesterolului plasmatic și de 
reducere a posibilității de formare a plăcilor de aterom și/sau a trombilor sanguini la 
consumatori. 

- Rezultatele obținute demonstrează că nivelul și tipul de acizi grași 
polinesaturați, cantitatea de α-tocoferol și durata de depozitare a ouălor au afectat 
semnificativ stabilitatea oxidativă a ouălor. Conținutul de α-tocoferol al gălbenușului a 
fost semnificativ mai mare la loturile experimentale (LE15, LE20 și LE25), comparativ cu 
lotul de control (LC), atât în cazul ouălor proaspete cât și după depozitarea acestora, 
20 și respectiv 40 de zile, la temperatura de 2-40C, ceea ce a condus la creșterea 
stabilității oxidative a grăsimilor din gălbenuș. 

 Concluzii referitoare la influența boabelor de lupin alb utilizate în 
alimentația puilor broiler asupra performanțelor bioproductive și calității cărnii: 

- Evoluția acumulărilor de masă corporală în perioada experimentală atestă 
faptul că lupinul este bine valorificat de către puii de carne, mai ales atunci când este 
încorporat în proporție de maxim 16% în structura nutrețului combinat. 

- Din analiza principalilor indici de producție care caracterizează efectul 
biologico-productiv al unui nutreț combinat (sporul mediu în greutate, consumul 
mediu de nutreț combinat și indicele de conversie al hranei), rezultă că introducerea 
lupinului în hrana puilor broiler a condus la scăderea vitezei de creștere cu până la 
9,68%; la scăderea consumului de furaje cu până la 3,73% și implicit la creșterea 
valorii indicelui de conversie al hranei cu până la 6,60%. Cele mai reduse performanțe 
bioproductive au fost înregistrate de puii din lotul experimental LE24, în hrana cărora 
s-a folosit cea mai mare proporție de lupin alb. Față de puii din lotul de control (LC), la 
cei din loturile experimentale LE8 (8% lupin in hrană) și LE16 (16% lupin în hrană) 
sporul total în greutate și indicele de conversie al hranei nu s-au modificat semnificativ 
(p ˃0,05), ceea ce ne permite să concluzionăm că introducerea lupinului în hrana 
puilor broiler în proporție de până la 16%, nu influențează semnificativ performanțele 
productive ale acestora. 

- Introducerea lupinului în hrana puilor broiler a condus la scăderea prețului 
unui kg de nutreț combinat și a costurilor cu furajarea, aferente obținerii unui kg spor 
în greutate. Cele mai scăzute costuri cu furajarea s-au înregistrat în cazul lotului 
experimental LE16, ceea ce înseamnă că introducerea boabelor de lupin alb în proporție 
de 16% în hrana puilor broiler, este cea mai benefică din punct de vedere economic. 
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Această variantă experimentală ar permite o creștere a eficienței economice, mai ales 
în fermele de mici dimensiuni (ferme de tip familial), care au posibilitățile tehnice și 
materiale necesare cultivării și obținerii din producție proprie a boabelor de lupin alb, 
la costuri de producție scăzute. 

- Pentru o cuantificare mai complexă a eficienței utilizării lupinului alb în hrana 
puilor de carne, am calculat valoarea factorului de eficiență european (EEF), care 
demonstrează din nou că lupinul alb poate fi introdus în hrana puilor broiler în 
proporție de 16% fără să influențeze semnificativ greutatea medie finală a puilor și 
indicele de conversie al hranei, însă îmbunătățește eficiența economică prin reducerea 
cheltuielilor de furajare pentru un kg spor în greutate, cu 3,67%. 

- Introducerea boabelor de lupin în hrana puilor broiler în proporție de până la 
16% nu a afectat randamentul la sacrificare, calitatea carcasei determinată de 
ponderea regiunilor cu valoare economică ridicată (piept) din structura acesteia, și nici 
compoziția chimică a cărnii la nivelul pieptului şi coapsei. Creșterea proporției de lupin 
în structura hranei la 24% (cazul lotului experimental LE24) a avut o influență negativă 
asupra acestor indicatori. 

- Cea mai bună calitate a grăsimilor din carcasă, analizată prin prisma influenței 
asupra sănătății omului și definită de o proporție crescută de PUFA și scăzută de SFA, a 
fost înregistrată în cazul puilor din lotul experimental LE16, în hrana cărora lupinul a 
fost introdus în proporție de 16%, comparativ cu lotul de control. Dintre PUFA cel mai 
bine reprezentat a fost acidul linoleic (C18:2, n-6), în timp ce ponderea acidului α-
linolenic (C18:3, n-3), considerat deficitar în alimentația rațională a omului, a crescut la 
lotul experimental LE16, cu 31,2% în cazul pieptului; cu 13,8% în cazul coapsei și 
respectiv cu 48,5% în cazul grăsimii intraabdominale. Putem concluziona că nivelurile 
moderate de lupin alb pot fi utilizate în hrana puilor broiler ca sursă alternativă de 
proteine, care în același timp asigură și un aport important de acizi grași 
polinesaturați, în special de acid α-linolenic, contribuind la creșterea calității sanogene 
a cărnii de pui. 

- Variabilele fiziopatologice monitorizate ca răspuns la introducerea lupinului 
alb în hrana puilor broiler au inclus: umiditatea fecalelor, vâscozitatea digestei, 
morfometria organelor cheie implicate în procesele digestive și indicii biochimici 
sanguini. Rezultatele obținute în acest studiu sugerează că odată cu creșterea 
proporției de lupin în hrana puilor broiler a crescut umiditatea fecalelor și vâscozitatea 
digestei intestinale. Comparativ cu lotul de control, vâscozitatea conținutului intestinal 
a fost mai mare cu 61,7% - 144,3% la loturile experimentale, ceea ce poate determina 
modificări ale timpului de tranzit intestinal, creșteri ale pierderilor de nutrienți prin 
scăderea digestibilității și modificări ale fiziologiei proceselor de absorbție a 
nutrienților. 

- Modificările de morfometrie a principalelor organe digestive (creșterea 
greutății relative a gușei, pipotei și a intestinului subțire și respectiv creșterea lungimii 
relative a intestinului subțire și cecumului) reprezintă un mecanism adaptativ la 
folosirea unui furaj cu conținut ridicat de substanțe antinutritive (în special, 
poliglucide neamidonoase și celuloză brută). Astfel, puii din loturile experimentale au 
dezvoltat mecanisme pentru a extrage beneficiile nutriționale maxime dintr-o rație 
furajeră de calitate mai slabă, prin creșterea dimensiunii și greutății tubului digestiv 
pentru a crește capacitatea de absorbție. 
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- Concentrația de uree, creatinină și acid uric din sânge, considerate markeri 
relevanți ai metabolismului proteinelor și proceselor de sinteză din organismul 
păsărilor, au crescut direct proporțional cu proporția de lupin din hrana puilor, ceea ce 
sugerează faptul că o parte din proteinele din hrană, probabil din cauza dezechilibrului 
aminoacid, au fost dezaminate și utilizate ca sursă de energie. Această concluzie este 
confirmată de creșterea valorii enzimelor hepatice, GPT (glutamat piruvat 
transaminază) și GOT (glutamat oxalo-acetat transaminază), la puii broiler din loturile 
experimentale, ceea ce indică o intensificare a catabolismului aminoacizilor din hrană. 

- Concentrațiile plasmatice de lipide totale și de colesterol au scăzut 
semnificativ la puii din loturile în hrana cărora s-a introdus lupinul alb, ceea ce 
constituie un avantaj deoarece oferă premisa scăderii depunerii de colesterol în carne 
și astfel scade incidența bolilor coronariene la om în urma consumului de carne de pui. 

Cercetările efectuate au evidențiat pretabilitatea cultivării lupinului alb din 
genotipurile moderne libere de alcaloizi în zona colinară a Transilvaniei. Boabele 
obținute, prezintă interes pentru nutriția păsărilor, prin conținutul de nutrienți, mai 
ales în proteine cu conținut ridicat în aminoacizi esențiali și acizi grași polinesaturați, 
iar rezultatele experimentale au confirmat că boabele de lupin pot fi introduse în 
hrana găinilor ouătoare în proportie de 20% și a puilor broiler în proporție de 
16% (% in structura nutrețului combinat) cu reducerea corespunzătoare a proporției 
de șroturi de soia, fără a influența performanțele de producție, consumul și gradul de 
valorificare a hranei, calitatea producției și starea de sănătate a păsărilor. Boabele de 
lupin asigură și un aport important de acizi grași polinesaturați, în special de acid α-
linolenic, contribuind la creșterea calității sanogene a ouălor de consum și a cărnii de 
pui. 
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SUMMARY 

The PhD thesis entitled "Studies on the efficiency of using lupine seeds (Lupinus 
albus L.) as alternative protein source in poultry feeding" is structured in two parts: 
the bibliographical one and the own research one, respectively in 7 chapters to which 
general conclusions, recommendations, innovative and originality aspects, next to the 
studied bibliographic references were added. The work consists in a number of 151 
pages, 58 tables, 32 figures and 119 bibliographic titles. 

The Ist part–Literature review structure is made up of two chapters, the 
literature review of researches referenced in the field aimed in the present PhD thesis, 
namely: CHPT. I. Nutritional characterization of lupine seeds from low-alkaloid varieties 
and CHPT. II. Lupine seeds use in animal feeding and human nutrition. Part I contains 20 
pages, which represents 13,24% of the total volume of the PhD thesis. 

The IInd part of the thesis – Personal contribution, comprises five chapters: 
CHPT. III. Aim, objectives and research planning; CHPT. IV. Materials and research 
methods; CHPT. V. Studies regarding the cultivation pretability, chemical composition 
and nutritional value of white lupine seeds obtained in the specific agroclimatic 
conditions of Transylvania; CHPT. VI. Influence of white lupine seeds used in laying hens 
feeding on bioproductive performances and egg quality; CHPT. VII. Influence of white 
lupine seeds used in broilers feeding on bioproductive performances and meat quality. 

In the context of ban of animal flavours in poultry feeding, ban of cultivation of 
genetically modified plants (GMOs) and restriction tendency of using genetically 
modified soy products and by-products, which are mainly provided by high-priced 
imports, white lupine from improved varieties is still a promising alternative in 
insuring the on-farm vegetable protein production for poultry feeding in our country. 
Thereby, the main purpose of the research carried out was to assess the white 
lupine (Amiga variety) cultivation pretability in the specific agroclimatic 
conditions of our country and to study the possibilities of using it in various 
poultry species feeding (laying hens and broilers). 

To achieve the proposed goal, the research aimed four objectives. The first 
one was to assign white lupine from the varieties with low alkaloids content 
(Lupinus albus, Amiga variety) cultivation pretability, productivity and 
economic efficiency in the specific agroclimatic conditions of the hilly area of 
Transylvania. On this line, white lupine Amiga variety culture (seeds were imported 
from Netherlands) was attained on an area of 0.87 ha, under production conditions, in 
Sălaj County, in 2018. The specific technology stand in line when attaining and 
maintaining the culture, being pursued the following: agronomic characteristics of the 
culture, seed yield, as well as production costs for obtaining one kg of seeds, or one kg 
of crude protein and respectively gross profit achieved by cultivating this species, 
which is not a traditional culture in Romania. 

The second objective was to assess the chemical composition and 
nutritional evaluation of white lupine seeds free of alkaloids. 

Seeds yielded in the own experimental field were subjected to laboratory 
analyses in order to assess crude chemical composition and to evaluate protein and fat 
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quality by means of chemical methods, determining amino acid and fatty acid content 
respectively. 

The third objective was to ascertain the effect of partial replacement of 
soybean meals with white lupine seeds free of alkaloids in laying hens feeding on 
bioproductive and economic performances, and egg quality. Accordingly, live body 
weight, egg production, feed intake, feed conversion ratio, poultry health status and 
feed costs related egg production were pursued during the experiment. The physico-
chemical egg quality indicators analyzed in fresh eggs were: average weight of egg and 
egg components, mineral eggshell thickness and chemical crude composition of egg 
white and yolk. 

To highlight some effects of white lupine use, on some biochemical parameters 
of eggs quality, fatty acid profile of yolk fat (including cholesterol content), sanogenous 
lipid indices of yolk fat and non-enzymatic lipophilic antioxidants content of yolk were 
assessed. 

In order to evaluate oxidative stability of yolk fat during the storage period, eggs 
were stored in refrigerator at 2-40C, for a period of 20 and 40 days respectively, 
considered similar to the storage time of eggs in shell by the consumer. At the end of 
each storage period, yolk was analysed for α-tocopherol and malondialdehyde (MDA) 
content as final peroxidation product of fats and esspecially of polyunsaturated fatty 
acids. 

The fourth objective was to ascertain the effect of partial replacement of 
soybean meals with white lupin seeds free of alkaloids in broilers on 
bioproductive and economic performances and meat production quality. Body 
weight dynamics, feed intake and feed conversion ratio, livestock losses and 
broilers health status were assessed during the experiment. Furthermore, next to 
the bioproductive performances, we have also pursued: economic issues, namely 
fodder costs/kg weight gain and the 'European Efficiency Factor - EEF'. 

To highlight the effect of lupine seeds input in broilers feeding, a various 
number of physiological status indicators were determined: dry matter content of 
faeces dynamics (%), viscosity of intestinal content (cP), intestine relative length 
(cm/kg live weight) and relative weight of digestive tract segments and the annex 
glands (g/kg live weight). 

In order to determine the lupine effect on the health status and metabolic 
processes, blood samples were collected at the end of the experiment, from which 
laboratory analyses were carried out to set up the main blood biochemical indices 
specific to protein, lipid and enzyme profile. 

The quality of meat production was estimated based on: slaughter yield, body 
regions of high economic value ratio in carcass structure, crude chemical composition 
of meat and fatty acid profile of intramuscular fats and fat deposit. 

The researches of productive effect were performed under production 
conditions at SC Rosbro Avicom SRL (Bihor County). 

A total of 160 laying hens Tetra-SL LL commercial hybrid, of 30-weeks of age 
were randomly assigned to four lots, each lot consisting of five replicas of 8 hens per 
replica (40 hens per lot). Lots were randomly assigned to one of the four treatments 
consisting of four input levels (0, 15, 20 and 25%) of white lupine seeds (Amiga 
variety), as alternative source of vegetable protein in laying hens feed. 
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In the experiment carried out on broilers Ross 308 commercial hybrid, a 
number  of 200 non-sexed chickens of one day of age were used, being assigned into 
four lots, each lot consisting of 50 heads. Lots were randomly assigned to one of the 
four treatments, which consisted of four input levels (0, 8, 16 and 24%) of white lupin 
seeds (Amiga variety) as an alternative source of vegetable protein in broilers feed. 

The primary data resulted from the performed researches were processed by 
means of well known statistical methods. Variance analysis, Pearson correlations, 
regression analysis, "Boxplot" diagram (distribution of values) were used as data 
processing methods. ANOVA (Variance Analysis) technique, ANCOVA (ANlysis of 
VOCAriances) technique, t-test (Student) and Dunn test were used to assess the 
significance of the differences between means, as mathematical models of calculation. 
Statistical processing was performed using the Microsoft Office 2010 software package 
(Microsoft Inc., USA). 

The results of the own researches concerning the white lupine cultivation 
pretability in the specific agroclimatic conditions of Transylvania and its use as 
alternative protein source in various poultry species (laying hens and broilers) 
sustainable feeding, highlighting the influence on the performances and quality of the 
production yielded, a set of conclusions have been drawn, summarised in the 
following: 

 Conclusions related to the cultivation pretability, chemical composition
and nutritional value of white lupine seeds obtained in the specific agroclimatic 
conditions of Transylvania: 
- The white lupine Amiga variety behaves well in the agroclimatic conditions of

the hilly area of Transylvania, yielding a production of 2942 kg grains/ha, even in the 
context of less favorable climatic conditions which characterized the year of 2018 
(rainfall excess from the flowering and pods development stage). We consider that the 
assessment of white lupine of improved varieties cultivation pretability, productivity 
and efficiency in the agroclimatic conditions of the hilly area of Transylvania during 
one year does not ensure the required certainty to state clear conclusions, further 
studies being still needed in this regard. 

- The specific agroclimatic conditions of Transylvania and of 2018 did not
radically influenced the crude chemical composition and alkaloids level in Amiga 
variety white lupine seeds, compared to the results reported in other studies 
previously conducted in various regions of Europe. The white lupine seeds analyzed 
showed a high protein and fat content, respectively 37.67% protein and 11.8% crude 
fat (% of DM). The laboratory analyses performed reveal a high content of crude 
cellulose (12.59%) and a low alkaloid content (0.019%) of the lupine seeds obtained. 

- Lupine seeds protein is a good source of lysine (5.2 - 6.3 g/16 g N), but
deficitary in other essential amino acids, mostly in sulfur and tryptophan amino acids. 
This aspect is confirmed by the high CSLys value (85.28%), but the sulfur amino acids 
were limiting amino acids (CSMet + Cys: 38.07%), when egg protein, the nutritional 
requirements of adult man, the nutritional requirements of broilers or the nutritional 
requirements of fattening pigs were used as standards. Regardless of the standard 
used, in all the above cases Met + Cys were limiting amino acids. All these conclude that 
white lupine seeds are rather a good protein source for broilers feeding and stand any 
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less for the nutritional requirements of essential amino acids for adult human diet, but 
also for pigs fattening (20-50 kg). 

- The oleic acid (C18:1 n-9) was the dominant fatty acid of white lupine seeds fat
composition assessed (48.8%). The linoleic acid (C18:2 n-6) (20.12%) stand out 
followed by the linolenic acid (C18:3 n-3) (9.98%) from the polyunsaturated fatty 
acids. The high content of PUFA indicates that white lupine may be a potential source 
of fat, which may favourably influence the fatty acid profile of fats in animal agro-food 
products with a sanogenous effect for consumers. Moreover, the high content of 
linoleic and linolenic acids make lupine seeds a good source of essential fatty acids for 
human nutrition and animal feeding. 

- The results achieved by assessing the chemical composition and nutritional
value of lupine seeds, support the possibility of using it in animal feeding (and even in 
adult humans), mixed with other protein fodders, along with an appropriate level of 
essential amino acids (mainly sulfur amino acids) and the maximum allowed level of 
crude cellulose for monogastric species. 

 Conclusions related to the influence of white lupine seeds used in laying
hens feeding on bioproductive performances and egg quality: 
- White lupine seeds of modern varieties may be introduced in laying hens

feeding up to 20 % in the combined fodder structure as an effective substitute for 
soybean meals proteins, with no significant influence on laying intensity,  egg weight, 
feed intake and feed conversion ratio. The input of white lupine free of alkaloids in 
laying hens feed up to 25% lead to a significant decrease of laying intensity and 
increases feed conversion index value. 

- The input of lupine in laying hens feed led to a decline of the price of one kg of
combined fodder, substantially reducing the feeding costs value afferent for the 
production of an egg or one kg egg mass. The lowest feeding costs were recorded in 
case of the experimental lot LE20, meaning that a 20% input of white lupine seeds in 
laying hens feed would be the most economically beneficial. 

- Lupine use in laying hens feeding shows no influence on egg white and yolk
percent of egg structure, whil ea 25 % input in the combined fodder structure (case of 
the lot LE25) led to a significant decrement of egg weight and mineral shell thickness. 

- Partial replacement of soybean meals with white lupine seeds in laying hens
feed conducted to an improvement of fatty acid profile of yolk fat, respectively to an 
enhanced quality, analyzed throughout its effect on the consumer health status. Eggs 
harvested from laying hens of experimental lots showed higher content of 
polyunsaturated fatty acids in omega-3 (ALA, EPA and DHA) and omega-6 (LA and AA) 
series, as well as fatty acids with hypocholesterolemic effect (C18:1 + PUFA), 
regardless of lupine input ratio in feed. However, no correlation between lupine input 
in hens feed and yolk cholesterol level could be determined.  

- White lupine input in laying hens feed in various percent showed no positive
influence on omega-6/omega-3 fatty acids ratio, instead led to a decrement of the 
atherogen index (AI) and the thrombogen index (TI) values,  but also to a significant 
increase of the h/H ratio (hypocholesterolemic/Hypercholesterolemic fatty acids). A 
higher h/H index value associated with lower AI and IT values indicates a higher 
nutritional value of yolk fats, which have a lowering effect of plasma cholesterol and 
diminishment of the possibility of atheroma plaques and/or blood thrombus formation 
in consumers. 
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- The results achieve dprove that polyunsaturated fatty acids level and type, α-
tocopherol amount andegg storage period have significantly influenced egg oxidative 
stability. Yolk α-tocopherol content showed significantly higher values in experimental 
lots (LE15, LE20 and LE25) compared to the control one (LC), both in fresh eggs and after 
storage, for 20 and 40 days respectively, at 2-40C, which led to an increase in yolk 
fatoxidative stability. 

 Conclusions related to the influence of white lupine seeds used in
broilers feeding on bioproductive performances and meat quality: 

- The dynamics of body mass accumulations during the experimental period
attests the fact that lupine is well harnessed by broilers, especially in a maximum input 
of 16% in the combined fodder structure. 

- By analyzing the main production indices, that characterize the biological-
productive effect of a combined fodder (average weight gain, average combined fodder 
intake and feed conversion index), we conclude that lupine input in broilers feed led to 
a decrease of growth rate up to 9,68%, feed intake up to 3,73% and therefore an 
increase of feed conversion index value up to 6.60%. The lowest bioproductive 
performances were recorded in the broilers of the experimental lot LE24, in which the 
highest percent of white lupine was used. Total weight gain and feed conversion index 
did not showed significant changes (p˃0.05) in broilers of the experimental lots LE8 
(8% lupine in feed) and LE16 (16% lupine in feed), related to the ones of the control lot 
(LC), allowing us to conclude that lupine input in broilers feed up to 16% has no 
significant influence on their productive performances. 

- Lupine input in broilers feed led to a decline of the price of one kg of combined
fodder and the feeding costs, for obtaining one kg weight gain. The lowest feed costs 
were registered in the case of LE16 experimental lot, meaning that a white lupine seeds 
input of 16% in broilers feed is the most economically beneficial. This experimental 
variant would allow to increase economic efficiency, mainly in small farms (family-
type farms), which posses the technical and material facilities required for on-farm 
white lupine cultivation and seed production at low production costs. 

- The European Efficiency Factor (EEF) value was calculated for a more complex
quantification of white lupine use in broilers feed efficiency, proving once again that 
white lupine can be introduced in 16% in broilers feeding, without significantly 
influencing broilers final average weight and feed conversion index, yet enhancing 
economic efficiency by lowering feeding costs for one kg weight gain, by 3.67%. 

- Lupin seeds input in broilers in a ratio up to 16% showed no influence on
slaughter yield, carcass quality determined throughout the body regions of high 
economic value ratio (chest) from its structure, nor meat chemical composition of 
chest and thigh. Rising up lupine ratio in feed structure to 24% (the case of LE24

experimental lot) showed a negative influence on these indicators. 
- Best quality of carcass fat, assessed throughoutits influence on human health

and defined as an augumentated PUFA percent and an decreased SFA one, was 
recorded in case of LE16 experimental lot of broilers, when a 16% lupine input was 
used compared to the control lot. Linoleic acid (C18:2, n-6) was best represented of 
PUFAs, while α-linolenic acid (C18:3, n-3) ratio, considered to be deficitary in human 
rational diet, increased in LE16 experimental lot, by 31.2% in chest, 13.8% in thigh and 
48.5% in intra-abdominal fat. All these allow us to conclude that moderate levels of 
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white lupine can be used in broilers feed as alternative protein source, providing at the 
same time an important intake of polyunsaturated fatty acids, mostly α-linolenic acid, 
concurring to enhance broiler meat sanogenous quality. 

- Physiopathological variables monitored in reply to white lupine input in
broilers feed included: faeces moisture, digesta viscosity, key organs morphometry 
involved in digestive processes and blood biochemical indices. The results of this study 
suggest that faeces moisture and intestinal digesta increases at once with lupine ratio 
increment in broilers feed. Intestinal content viscosity increased by 61.7% - 144.3% in 
experimental lots, compared to the control one, which could cause changes related to 
intestinal transit time, increases nutrient loss by decreasing digestibility and changes 
in the absorption processes physiology of nutrients. 

- Changes in the morphometry of the main digestive organs (increase of relative
weight of goiter, gizzer and small intestine and relative length of small intestine and 
cecum respectively) are an adaptive mechanism for using a high antinutrients content 
fodder (mainly, non-starch polyglucids and crude cellulose). Thus, broilers in 
experimental lots developed mechanisms to extract the maximum nutritional benefits 
from a lower quality feed ratio, by increasing the digestive tract size and weight to 
enhance the absorption capacity. 

- Urea, creatinine and uric acid blood concentrations, considered as relevant
markers of protein metabolism and synthesis processes in poultry body, increased 
directly proportional to the lupine ratio in broilers feed, suggesting that some of the 
feed proteins, probably due to amino acid imbalance, were deaminated and used as 
energy source. This conclusion is confirmed by the enhanced value of liver enzymes, 
GPT (glutamate pyruvate transaminase) and GOT (glutamate oxalo-acetate 
transaminase), in broilers of the experimental lots, indicating an intensification of feed 
amino acid catabolism. 

- Plasma concentrations of total lipids and cholesterol decreased significantly in
broilers from lots having white lupine input, which is an advantage as it stand for the 
premise of decreasing cholesterol deposition in meat and thus declining the incidence 
of coronary heart disease in humans following chicken meat consumption. 

- The performed researches revealed the pretability of cultivating white lupine
from modern genotypes free of alkaloids in the hilly area of Transylvania. 

The seeds yielded are of interest for poultry feeding, due to nutrient content, 
mainly in proteins, showing high essential amino acids and polyunsaturated fatty acid 
contents, and also the experimental results proved that lupine seeds can be 
introduced in a 20% ratio in laying hens feed and 16% in broilers feed (% in the 
combined fodder structure), accordingly to the adequate reduction of soybean meals 
ratio, with no influence on production performances, feed intake, feed conversion 
ratio, production quality and poultry health status. Lupine seeds also provide an 
important intake of polyunsaturated fatty acids, mostly α-linolenic acid, concurring to 
enhance egg sanogenous quality and chicken meat. 
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