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Introducere

Substanţele biologic active sunt esenţiale pentru dezvoltarea organismelor vii,  -
ind implicate într-o serie de procese digestive,  ziologice şi biosintetice. Pentru sat-
isfacerea necesităţilor larvelor de peşte în substanţe biologic active este incontestabil 
rolul surselor proteice, grăsimilor, vitaminelor, care in uenţează favorabil viabilitatea, 
asigură un spor înalt de creştere, menţin într-o stare bună puietul, etc.

Este cunoscut furajul pentru larvele de peşte ce prevede includerea produselor pro-
teice hidrolizate, făină de peşte, făină de grâu, hidrolizat de caszină, premix, vitamine, 
metionină [4]. Însă, utilizarea acestui furaj starter nu permite dezvoltarea satisfăcătoare 
a larvelor de peşte. Un alt furaj propus pentru larve şi puiet de peşte conţine (unit. masă 
%): „Эприн” – 49; făină de peşte – 36; făină de grâu – 6; lapte-praf – 6; metionină – 1; 
premix – 1; sare de mare – 1 [7]. Obţinerea componentului „Эприн” (biomasa droj-
diilor etanolice - produs al sintezei microbiologice în rezultatul cultivării drojdiilor pe 
mediul nutritiv cu etanol) este destul de costisitoare, ceea ce dezavantajează utilizarea 
furajului la reproducerea şi creşterea peştilor în condiţii industriale.

Scopul cercetărilor constă în elaborarea unui furaj nou, ieftin care ar spori viabili-
tatea şi masa larvelor şi puietului de peşte.

Material şi metode de cercetare

Obiect al cercetărilor a servit bioprodusul Prolevin-R obţinut din drojdiile sedimen-
telor vinicole. Compoziţia biochimică de bază a bioprodusului a fost stabilită utilizând 
următoarele metode: proteina a fost determinată spectrofotometric [1]; spectrul ami-
noacid a fost identi cat prin metoda hidrolizei acide cu utilizarea analizatorului „AAA-
339” (Cehia) [5]; lipidele au fost extrase prin procedeul nou în modi caţia noastră 
[2]; acizii graşi au fost identi caţi prin cromatogra a gaz-lichidă a esterilor metilici ai 
acizilor graşi [8]; ergosterolul din biomasa drojdiilor a fost determinat gravimetric [3]; 
cantitatea de carbohidraţi a fost determinată prin metoda colorimetrică cu utilizarea 
reactivului antronic, standard-D-glucoză [9].

Au fost alcătuite 3 variante de furaj, diferenţiate prin valoarea factorilor nutritivi, 
dintre care una de control şi două experimentale. Pentru  ecare variantă s-au format 
5 loturi a câte 100 larve de ciprinide cu densitatea de 20 larve/1 apă. Pe parcursul 
experienţei au fost determinate viabilitatea, masa medie a unei larve şi ihtiomasa 
generală medie a larvelor. Cercetările au fost efectuate utilizând metode generale şi 
speciale, aprobate de către instituţiile ştiinţi ce de pro l. Datele experimentale au fost 
supuse prelucrării statistice prin metoda variaţiilor statistice [6] şi în baza programului 
computerizat Excel Microsoft.
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Rezultate şi discuţii

Drojdiile de la vini caţie, prin compoziţia lor biochimică, pot   folosite în proporţie 
de 2-20% la prepararea amestecurilor furajere. Compoziţia acestora se stabileşte astfel, 
încât produsul obţinut să conţină în cantităţi su ciente toate substanţele necesare, să  e 
ieftin şi cu e cienţă ridicată în creşterea animalelor.

 Pentru suplimentarea hranei la creşterea larvelor şi puietului de ciprinide s-a folosit 
bioprodusul Prolevin-R. Procedeul de obţinere a bioprodusului „Prolevin-R” prevede 
utilizarea drojdiilor din sedimentele vinicole proaspete sau păstrate în stare congelată, 
puri carea prin spălare cu apă (în volum 1:3), autoliza drojdiilor (biomasă:apă - 1:1) 
timp de 4-8 ore la temperatura de +550 C, având ca factor de inducţie acidul acetic gla-
cial (3-5 ml la 1 l suspensie drojdie). Controlul procesului se efectuează în conformitate 
cu valorile azotului aminic care constituie 3,0..3,15 g% la S.A.U. Produsul obţinut se 
usucă până la substanţă uscată de 90 % şi se macină.

Bioprodusul Prolevin- R conţine un complex sinergist de principii bioactive: pro-
teine, aminoacizi cu o pondere a aminoacizilor esenţiali de 39,5 % şi imunoactivi de 
55,0 %, carbohidraţi, preponderent glucani (imunostimulator), lipide, steroli, acizi graşi 
nesaturaţi (linoleic 25,46% şi linolenic 7,16% din suma acizilor graşi) (tab. 1). Diame-
trul particulelor bioprodusului Prolevin – R este de 0,5 mm.

Tabelul 1. Compoziţia biochimică a bioprodusului Prolevin-R

Nr  Indicii biochimici Valorile determinate

1 Proteine, g% S.A.U. 36,8

2
Aminoacizi, g% S.A.U.,  inclusiv:
- esenţiali, % din sumă
- imunoactivi, % din sumă

13,3
39,5
55,0

3 Carbohidraţi, g% S.A.U. 44,9

4 Lipide, g% S.A.U. 15,8

5 Steroli, g% S.A.U. 10,5

6
Acizi graşi nesaturaţi:
- linoleic, % din sumă
- linolenic, % din sumă

25,4
7,2

În experimentele efectuate au fost cercetate următoarele variante de reţete fura-
jere:

Varianta I, (unit. masă, %): bioprodusul Prolevin-R - 50; făină de peşte – 34; făină 
de grâu – 7; lapte praf – 7; metionină – 1,0; premix – 1,0.

Varianta II, (unit. masă, %): bioprodusul Prolevin- R - 48; făină de peşte – 35; 
făină de grâu – 8; lapte praf – 8; metionină – 0,5; premix – 0,5.

Varianta III (martor) - a servit furajul propus de Radişceva, Radenco [7] pentru 
larve şi puiet de peşte, ce conţine (unit. masă %): „Эприн” – 49; făină de peşte–36; 
făină de grâu– 6; lapte-praf – 6; metionină – 1; premix – 1; sare de mare – 1. 

Furajele s-au administrat larvelor de ciprinide pe parcursul a 3-18 zile de la ecloz-
are. Furajarea s-a efectuat în dependenţă de vârstă, reieşind din raportul 75-50 % furaj 
la o unitate de masă a larvelor, administrat la  ecare oră. De 2-3 ori pe zi s-a efectuat 
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curăţarea apei de resturi de hrană şi excremente. Temperatura apei pe durata creşterii 
larvelor de ciprinide s-a a at în limitele 23-28 0 C, oxigenul 7,0-4,0 mg/l.

 Principalii indicatori monitorizaţi au fost viabilitatea, masa medie a unei larve şi 
ihtiomasa generală medie a larvelor determinată iniţial şi după 15 zile de dezvoltare. 

Rezultatele obţinute demonstrează, că utilizarea bioprodusului din drojdii con-
tribuie substanţial la sporirea viabilităţii larvelor de peşte. Viabilitatea maximală, pe 
parcursul a 15 zile de dezvoltare a larvelor, s-a evidenţiat în varianta I şi a înregistrat o 
creştere cu circa 25,5 % mai mult faţă de martor (tab. 2).

Tabelul 2. Efectele bioprodusului „Prolevin-R” asupra viabilităţii şi 
masei medii a larvelor de peşte

   Variante de 
furaj

Viabilitatea, % de la numărul 
iniţial de larve

Masa medie a unei larve, mg/
buc.

X± x
% faţă de 

martor

Sporul în-
registrat, 

%
X± x

%  faţă 
de  mar-

tor

Sporul 
înregis-
trat, %

Reţeta I
(experimentală)

84,6±1,2 125,5 25,5 72,8±1,0 125,9 25,9

Reţeta II
(experimentală)

82,4±1,0 122,2 22,2 68,8±0,9 119,0 19,0

 Reţeta III  
(martor)

67,4±4,0 100 - 57,8±0,8 100 -

 La începutul experimentului greutatea medie a larvelor eclozate a fost de 7,0 ±0,1 
mg. După 15 zile de dezvoltare, în variantele experimentale, cu utilizarea reţetelor 
modi cate, au fost constatate cele mai mari majorări a masei medii a unei larve: până 
la 68,8 - 72,8 mg/buc, ceea ce este cu 19,0... 25,9 % mai mult faţă de reţeta martor (tab. 
2).

Includerea bioprodusului Prolevin-R în furajul destinat alimentaţiei larvelor de 
peşte contribuie şi la sporirea ihtiomasei generale a larvelor. Ihtiomasa generală medie 
a larvelor de ciprinide în variantele cercetate a variat în jurul a 5666,6 - 6299,4 mg – cu 
45,2 -61,4 % mai mult faţă de martor (tab. 3).

Tabelul 3. Efectele bioprodusului „Prolevin-R” asupra ihtiomasei
generale medii a larvelor de peşte

Varianta de furaj
Ihtiomasa generală  medie a 

larvelor,  mg,  X± x
% faţă de 

martor
Sporul înreg-

istrat

Reţeta I
(experimentală)

6299,4± 6, 5 161,4 61,4

Reţeta II
(experimentală)

5666,6±63,7 145,2 45,2

Reţeta III  (martor)
3901,4± 261,3 100 -
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 Astfel, ţinând cont de necesităţile crescânde a gospodăriilor piscicole în furaje e -
ciente, urmează să se dea preferinţă componentelor noi care s-au dovedit a   mai e ciente 
şi mai ieftine. În baza investigaţiilor efectuate şi a rezultatelor obţinute, considerăm că 
introducerea produsului Prolevin-R în componenţa furajului pentru creşterea larvelor 
de peşte în condiţiile republicii noastre, trebuie să devină o prioritate.

Concluzii:

1. Bioprodusul Prolevin-R (produs obţinut prin autoliza levurilor din sedimentele 
vinurilor de masă roşii) utilizat în furaje în proporţie de 48... 50 % la unit. masă pentru 
creşterea larvelor de peşte a condus la sporirea, comparativ cu martorul, a viabilităţii 
larvelor cu 22,2...25,5 %, a masei medie a unei larve cu 19,0 …25,9 % şi a htiomasei 
generale medii cu 45,2…61,4 % .

2. E cienţa economică a bioprodusului Prolevin-R este net superioară indicatorilor 
obţinuţi în cazul furajului tradiţional, astfel că biopreparatul respectiv poate   consid-
erat de perspectivă pentru utilizare în piscicultură.
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