
OBIECTIVELE PROIECTULUI  
   

Obiectivul principal al proiectului este de a stabili si masura diferentele care apar între 
actiunea separata a fitoaditivilor si microelementelor, si actiunea simultana a acestora, asupra 
starii de sanatate, a performantelor bioproductive si asupra calitatii carnii.  

Pentru a cerceta modul în care sunt influentate performantele bioproductive si calitatea 
carnii vor fi organizate experiente pe broileri de gaina. În hrana acestora vor fi introduse 
combinatii de microelemente si fitoaditivi din plante medicinale. Microelementele vor fi 
asigurate atât prin saruri anorganice, cât si prin frita si Sel Plex.  

Pentru a cerceta modul în care este afectata starea de sanatate se vor urmari: capacitatea 
antioxidanta a plantelor medicinale studiate; capacitatea antioxidanta a unor fitoaditivi din 
plantele medicinale studiate, în combinatie cu microelementele; efectul antimicrobian al unor 
fitoaditivi din plantele medicinale ca atare; efectul antimicrobian al unor fitoaditivi din plantele 
medicinale, în combinatie cu microelementele; studiul unor constante sangvine, prin care sa se 
stabileasca starea de sanatate in vivo.  

Studiul capacitatii antioxidante va fi unul complex, fiind facut în trei etape, si anume: o 
cercetare a efectului antioxidant pe fitoaditivi din plantele medicinale si microelemente, ca atare; 
o cercetare a efectului antioxidant al unor fitoaditivi din plantele medicinale si microelementelor 
in vitro , prin simularea tubului digestiv; cercetarea efectului antioxidant in vivo .  

Prin aceasta abordare multipla se poate stabili, cu exactitate, ce exista la intrare în 
organism, ce se intâmpla la nivelul tubului digestiv si care este rezultatul final, cu privire la 
asigurarea starii de sanatate.  

Originalitatea proiectului este data de urmatoarele aspecte:  

- se face o cercetare multifactoriala complexa a efectului fitoaditivilor din plantele 
medicinale si a microelementelor asupra starii de sanatate, performantelor bioproductive si 
asupra calitatii carnii;  

- efectul combinat al microelementelor si plantelor medicinale este studiat în dinamica sa, 
existând posibilitatea de a masura diferentele între stadiile cercetarii (ca atare , in vitro si in 
vivo);  

- la final, pe baza cercetarilor facute, se va propune realizarea si brevetarea unui produs 
cu cea mai buna combinatie de plante medicinale si microelemente, care sa fie folosit în hrana 
puilor de carne.  

Prin realizarea temei propuse se pot atinge alte doua obiective importante:  

- poate aduce cunostinte noi, deosebit de valoroase, rezultatele cercetarii putând constitui 
un punct de plecare pentru realizarea de produse destinate consumului uman;  

- se creeaza premizele îndeplinirii unui alt obiectiv major , acela de a alinia cercetarea 
stiintifica nationala, în domeniu, la nivelul cercetarii Europene si Mondiale.  

  


