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REZUMAT 
Conceptul de bunăstare desemnează calitatea vieţii animalelor sub toate 

aspectele. Obiectivul acestui studiu constă în asigurarea unui suport 
informaţional ce fundamentează sprijinul pentru fermieri în implementarea 
standardelor si cerinţelor de bunăstare la nivel de fermă. Programul de 
furajare sau manipulare a animalelor, rasa şi vârsta animalului, precum şi 
condiţiile de adăpostire şi echipamentele pot deveni factori de risc pentru 
scăderea statusului de bunăstare. Starea de sănătate a animalelor de fermă 
este un factor important de caracterizare a bunăstării acestora, si presupune 
existenta unui confort biologic minimal, fără de care nu este posibilă 
exprimarea integrală a vitalităţii şi atingerea performanţelor permise de 
potenţialul genetic al raselor şi hibrizilor de animale. Aceasta înseamnă 
asigurarea spaţiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor 
animalelor, monitorizarea computerizată a factorilor de microclimat, a 
ventilaţiei, consumului de furaj şi de apă şi aplicarea programelor de profilaxie 
a bolilor. Dacă examinăm tehnologiile de tip industrial, prin prisma progreselor 
din domeniul etologiei şi al bioeticii animale, rezultă cu claritate necesitatea 
reconsiderării şi înlocuirii tehnologiilor vechi cu alte tehnologii, moderne şi 
performanţe, de tip intensiv (dar nu neapărat industrial), care ţin seama de 
cerinţele fiziologice ale animalelor şi permit valorificarea în cele mai bune 
condiţii a potenţialului biologic productiv al animalelor. 

Cuvinte cheie: bunăstare, cerinţe, standarde, porci 
 
SUMMARY 
The concept of welfare designates the quality of animal life under all its 

aspects. The objective of this study was to provide information support for the 
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farmers who have to implement the welfare standards and requirements in 
their farms. The program of animal feeding or handling, the breed and age of 
the animal, the housing conditions and the equipment can become risk factors 
that may eventually decrease the level of animal welfare. The health state of 
the animals is an important factor for the characterization of their welfare and 
it presumes the existence of a minimal biologic comfort, otherwise the animals 
may not fully express their genetic production potential. This means ensuring 
the indispensable vital space, daily monitoring of all animals, computer 
monitoring of the microclimate factors, ventilation, feed and water 
consumption, the application of the prophylactic treatments. If we examine 
the industrial technologies while considering the advances in animal ethology 
and bioethics, it becomes clear that the old technologies must be replaced by 
new technologies, modern and performing, intensive (not necessarily 
industrial, however), which consider the physiological requirements of the 
animals and which allow a better valorisation of the productive biological 
potential of the animals. 

Keywords: welfare, requirements, standards, pigs 
 

 
INTRODUCERE 
Conceptul de bunăstare desemnează calitatea vieţii animalelor sub toate 

aspectele. La ora actuală, se impune o atitudine deschisă şi pozitivă faţă de 
tehnologiile intensive, care trebuie să fie adaptate la cerinţele fiziologice ale 
fiecărei specii. Bunăstarea este influenţată de condiţiile de adăpostire,  hrănire, 
adăpare, de microclimat, dar şi de interacțiunile socio-comportamentale dintre 
animale şi mediul lor de viaţă. Bunăstarea animalelor este un concept ce intra  
în sfera preocupărilor ştiinţifice, economice şi sociale ce au ca scop 
caracterizarea şi ameliorarea condiţiilor de viaţă şi creştere ale acestora. 
Bunăstarea animalelor poate fi privită multidimensional incluzând aspecte 
legate de mediu (aspecte sociale, fizice şi nutriţionale), comportament, 
sănătate şi fiziologie.  

Diversitatea sistemelor de creştere a animalelor şi a condiţiilor de mediu 
existente la nivelul statelor membre ale UE, fac dificilă adoptarea unor reguli 
unitare privind indicatorii de caracterizare a bunăstării animalelor si valorile 
optime ale acestora. Comisia Europeană a solicitat indicatori cuantificabili de 
bunăstare a animalelor care urmează să fie evaluați prin asocierea unor 
parametri măsurabili si fundamentați ştiinţific, pe baza cărora sa se stabilească 
reglementările UE în acest domeniu. Pentru realizarea acestui deziderat este 
necesară o cooperare intre institutele ştiinţifice din statele membre UE in 
vederea curelarii acestor indicatori. Indicatorii de bunăstare cuantificabili luați 
in considerare vor fi implicați in procesul decizional de stabilire a valorilor 
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acceptabile ale parametrilor măsurați in situ pentru fiecare specie si sau 
categorie productiva de animale de ferma şi vor fi utilizaţi in cadrul 
programelor de monitorizare şi de control aplicabile la nivel de fermă, pentru a 
se verifica respectarea standardelor de sănătate şi a cerințelor minime de 
bunăstare animală respectiv pentru controlul potențialelor riscuri de apariție a 
îmbolnăvirilor, epidemiilor sau pandemiilor. O mare parte dintre statele 
membre UE (printre care şi România) au adoptat deja o serie de directive prin 
care se reglementează cerinţele minime pentru valorile parametrilor asociați 
indicatorilor de bunăstare animală.  

Ştiinţa şi tehnologia au condus la schimbări importante privind modul de 
creştere a animalelor de ferma. Încă de la sfârşitul secolului al nouăsprezecelea 
a început un proces continuu de intensivizare a creșterii animalelor pentru a se 
putea face fata la cerinţele de hrană tot mai crescute ale populaţiei. După al 
Doilea Război Mondial, (începând cu 1945), prin automatizarea si 
informatizarea proceselor tehnologice din zootehnie în ceea ce priveşte 
managementul fermelor, hrănirea şi întreţinerea animalelor, s-au construit si 
extins spatii de cazare prevăzute cu sisteme automate de supraveghere si 
control, echipamente si instalații de muls computerizate precum si noi tehnici 
de reproducţie care au permis ca animalele să fie ţinute în număr din ce in ce 
mai mare mai mare pe unitatea de suprafaţa (www.welfarequality.net- EU 
project, 2004). Bunăstarea animalelor de fermă poate fi evaluată, în contextul 
criteriilor actuale, prin „Cele Cinci Libertăţi” (Szücs si col., 2010 citat de Cziszter 
si col, 2010) respectiv: I) Libertatea de la foame şi sete; II) Libertatea de la 
disconfort; III) Libertatea de la durere, rănire şi boală; IV) Libertatea de a-şi 
exprima comportamentul normal; şi V) Libertatea de la frică şi pericol.  

Bunăstarea animalelor este un concept complex cuprinzând indicatori si 
parametri asociați care pot fi afectați de numeroşi factori care includ atât 
sănătatea fizică cât şi pe cea mentală. Datorită acestui fapt, s-a stabilit de 
comun acord de către consumatori, oamenii de ştiinţă, legiuitori şi fermieri 4 
principii generale bunăstării animalelor cu câte 2-4 criterii fiecare redate în 
tabelul 1: hrănire adecvata, adăpost corespunzător, stare de sănătate bună, 
comportament normal (Kjaernes and Keeling, 2004, Keeling si Veissier, 2005).  

1. Recomandări de bune practici şi cerințele minime aferente 
indicatorilor de bunăstare la porci 

Pentru obținerea producțiilor cantitative si calitative scontate, sistemele 
de creștere actuale trebuie sa asigure animalelor o serie de necesități . 
Neindeplinirea totala a acestor necesități este practic  cauzata de anumite 
deficienţe organizatorice si tehnologice ce pot fi remediate (Broom, 1991).   
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Tabelul 1. Principiile şi criteriile bunăstării (Keeling si Veissier, 2005) 

Principiul  Criteriul de bunăstare Exemple de măsurători potențiale 

Alimentaţie 
bună 

1. Absenţa foamei prelungite Aprecierea condiţiei corporale 
2. Absenţa setei prelungite Accesul la apă 

Cazare bună 

3. Confortul la odihnă Frecvenţa diferitelor poziţii de 
odihnă, comportamentul de 
ridicare şi aşezare 

4. Confortul termic Gâfâitul, tremuratul 
5. Uşurinţa mişcării Alunecarea sau căderea 

Sănătatea bună 

6. Absenţa rănilor Aprecierea clinică a pielii, calitatea 
carcasei, tulburări podale 

7. Absenţa bolilor Probleme enterice, descalificari la 
sacrificare 

8. Absenţa durerii induse de 
metodele manageriale 

Evidenţa mutilărilor de rutină cum 
ar fi tăierea cozii sau ecornare, 
eficienţa asomării la sacrificare 

Comportament 
corespunzător 

9. Exprimarea 
comportamentului social 

Lingere, agresivitate 

10. Exprimarea altor tipuri de 
comportament 

Joaca, comportamentul anormal 

11. Relaţie bună om-animal Testele de apropiere şi/sau evitare 
12. Absenta fricii generale Testul cu obiectele noi 

 
1.1. Adăpostul şi cazarea 
Nivelul tehnologic al infrastructurii, condiţiile de întreţinere şi de 

adăpostire ale porcilor au un impact direct asupra sănătăţii, productivităţii şi 
bunăstării animalelor.  

1.1.1 Recomandări generale (surse: Ordinul ANSVSA nr. 75 din 15 august 
2005; Directiva CEE 91/630, 1991 - RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
03/vol. 10 - adoptată de statele membre UE; The Welfare of Farmed Animals 
(England) Regulations 2007; EU-Welfare legislation on pigs, 2010; Studnitz şi 
col., 2010): 

Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât fiecare porc: 
- să aibă loc suficient pentru odihnă, să poată să se întindă sau să se 

ridice în picioare cu uşurinţă; 
- să dispună de un loc curat pentru odihnă; 
- să aibă contact vizual cu alţi porci. 
Materialele utilizate pentru construcţia adăposturilor, în special boxele şi 

echipamentele cu care porcii pot intra în contact, nu trebuie să dăuneze 
porcilor şi trebuie să poată fi curăţate şi dezinfectate temeinic. Acoperişul se 
poate executa din panouri termoizolante sau plăci de tablă cu izolaţie din vată 
minerală ori din fibrociment şi termoizolaţie din vată minerală. Este necesar ca 
ferestrele să poată fi deschise pentru a asigura ventilaţia necesară în caz de 
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urgenţă. Uşile, în special, trebuie concepute astfel încât să vină în sprijinul 
fluxului tehnologic – de exemplu uşile interioare să aibă deschidere la dreapta 
sau dublă-deschidere. 

 

 

Este indicat ca între boxe, compartimentările să fie realizate din plastic. 
Cuştile pentru scroafe să fie fabricate din ţevi de oţel galvanizat. De 
asemenea, hrănitoarele pentru scroafe din boxele de fătare este 
indicat să fie din oţel inoxidabil 

 
Pardoselile trebuie să fie nederapante, fără asperităţi, pentru a evita 

rănirea porcilor, şi trebuie concepute astfel încât să nu provoace răni sau 
suferinţe porcilor care stau în picioare sau sunt culcaţi pe acestea. Ele trebuie 
să fie adecvate pentru mărimea şi greutatea porcilor şi să prezinte o suprafaţă 
rigidă, plană şi stabilă. Suprafaţa culcuşului trebuie să fie confortabilă, curată, 
drenată corespunzător şi să nu fie dăunătoare porcilor. În cazul în care există 
aşternut de paie, acesta trebuie să fie curat, uscat şi să nu dăuneze animalelor. 

Echipamentele şi circuitele electrice trebuie instalate în conformitate cu 
normele naţionale în vigoare pentru a evita orice şoc electric. Este necesar să 
existe un acces uşor la toate dispozitivele, o bună funcţionare a instalaţiilor de 
hrănire şi adăpare şi să nu existe margini şi cârlige ascuţite. 

În activitatea modernă de creştere şi exploatare a porcilor, unele 
echipamente sunt indispensabile. Pentru astfel de echipamente, 
recomandările sunt următoarele: 

- Fiabilitate în orice moment al utilizării. 
- Durată de funcţionare, rezistenţă la coroziune. 
- Uşurinţă în utilizare, curăţare, întreţinere şi reparaţii. 
- Adecvarea pentru un anumit sistem de creştere. 
- Raport echilibrat preţ/calitate. 
Orice echipament automat sau mecanic, indispensabil sănătăţii şi 

bunăstării  porcilor, trebuie să fie inspectat cel puţin o dată pe zi. Orice defect 
constatat trebuie remediat de îndată sau, în cazul în care acest lucru este 
imposibil, trebuie luate măsuri pentru a proteja sănătatea şi bunăstarea 
porcilor până la efectuarea reparaţiei, în special utilizând alte metode de 
alimentaţie şi menţinând un mediu ambiant corespunzător. În cazul în care se 
utilizează un sistem de ventilaţie artificială, trebuie prevăzut un sistem 
corespunzător de înlocuire, pentru ca, în caz de defecţiune a sistemului 
principal, să se poată asigura o reîmprospătare a aerului suficientă pentru a 
proteja sănătatea şi  bunăstarea porcilor; trebuie, de asemenea, prevăzut un 
sistem de alarmă care să anunţe crescătorului defecţiunea. Sistemul de alarmă 
trebuie testat în mod regulat. 
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Din considerente economice, echipamentul şi instrumentele trebuie să fie 
rezistente la uzură şi rupere. La metal, se poate considera că rezistă cel mai 
mult părţile cu cea mai mare greutate sau cu cel mai gros înveliş protector. 

Adăposturile, cuştile, echipamentele şi ustensilele trebuie să fie curăţate şi 
dezinfectate în mod corespunzător, pentru a preveni contaminarea încrucişată 
şi apariţia vectorilor de boli. Ar trebui eliminate cât de des posibil materiile 
fecale, urina, precum şi alimentele neconsumate sau deversate, pentru a 
reduce mirosul.  

Întreţinerea necorespunzătoare a pardoselilor din beton şi grătarelor 
poate provoca accidentări la picioare şi infirmităţi. Un aspect important de care 
se ţine cont la proiectarea pardoselilor îl constituie lăţimea dalelor şi a spaţiilor 
dintre acestea (vezi mai jos) care trebuie să fie corelată cu dimensiunile 
animalelor.  

Din anul 1999, conform Directivei CEE 91/630, (1991) şi Ordinului nr. 202 
al ANSVSA (2005) cerinţele minime obligatorii privind suprafaţa de pardoseală 
disponibilă pentru fiecare categorie sunt: 

 0,15 m2, pentru porcii cu o greutate medie egală sau mai mică de 10 
kilograme; 

 0,20 m2, pentru porcii cu o greutate medie cuprinsă între 10 şi 20 
kilograme; 

 0,30 m2, pentru porcii cu o greutate medie cuprinsă între 20 şi 30 
kilograme; 

 0,40 m2, pentru porcii cu o greutate medie cuprinsă între 30 şi 50 
kilograme; 

 0,55 m2, pentru porcii cu o greutate medie cuprinsă între 50 şi 85 
kilograme; 

 0,65 m2, pentru porcii cu o greutate medie cuprinsă între 85 şi 110 
kilograme; 

 1,00 m2, pentru porcii cu o greutate medie mai mare de 110 kilograme. 
Suprafaţa liberă necesară pentru fiecare vier, scroafă şi scrofiţă întreţinuţi 

în grup, trebuie să fie de 1.64-2.25 m2. Când grupurile sunt formate din mai 
puţin de 6 indivizi suprafaţa pardoselii trebuie să crească cu 10%. Când 
grupurile sunt mai mari de 40 suprafaţa descreşte cu 10%.  

Cerinţe specifice legate de suprafaţa pardoselii pe categorii fiziologice sunt 
redate în tabelele 2,3,4. 

 
Tabelul 2. Suprafaţa liberă necesară  pentru vieri, scroafe şi scrofiţe, m

2
 

Vieri Scrofiţe Scroafe
 

<6 per 
grup 

6 –40 per 
grup 

>40  per 
grup 

<6 per 
grup 

6 –40 per 
grup 

>40  per 
grup 

6 1.8 1.64 1.476 2.475 2.25 2.025 
sursa: ANSVSA, 2005 
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Tabelul 3. Spaţiu solid continuu în pardoseala şi deschiderea pentru drenaj la diferite 
categorii, m

2
 

Purcei Scrofiţe după 
montă 

Scroafe gestante
 

Deschidere 
maximă drenaj 

Suficient pentru odihna 
împreună 

0.95 1.30 15% 

sursa: ANSVSA, 2005 

 
Tabelul 4 . Lățimea maximă a interspaţiilor dintre dalele grătarelor (când sunt folosite 
grătare de beton, mm 

Spaţiul liber între dale (mm) Lăţimea dalelor (mm) 

Purcei Înţărcaţi Porci în 
creştere 

Scrofiţe după 
montă, 
scroafe 

Purcei, 
înţărcaţi 

Porci în creştere, 
Scrofiţe după 

montă, scroafe 

11 14 18 20 50 80 
sursa: ANSVSA, 2005 

 
Dacă în adăpost este mult praf se recomandă stropirea pardoselii cu apă 

sau uleiuri.  
Sunt interzise instalaţii pentru legarea scroafelor şi scrofiţelor; aceste 2 

categorii se întreţin în grup, pe o perioadă începând cu 4 săptămâni după 
montă şi până la o săptămână înaintea fătării; 

Igienizarea adăposturilor de porci trebuie efectuată cu regularitate, dar 
posibilităţile depind foarte mult de mărimea efectivului, de arhitectură şi 
construcţia adăpostului (Studnitz si col., 2010). Nevoia de curăţenie şi 
dezinfectare sporeşte odată cu efectivul.  

Există trei nivele de realizare a igienizării şi dezinfectării (Studnitz si col., 
2010): 

1. La efectivele de dimensiuni reduse: utilizarea apei la curăţenie poate 
duce la creşterea umidităţii şi dacă porcii se află în acel moment în adăpost, 
umiditatea le poate cauza îmbolnăviri, în special iarna, când temperatura şi 
rata de ventilaţie sunt scăzute. Prin urmare, la efectivele mici, singura soluţie 
pentru curătenie este cu lopata şi mătura, urmată de golirea boxelor şi/sau 
dezinfectarea cu var. Aceasta metodă este în general destul de eficientă dacă 
este realizată corect. 

2. La efectivele medii, nevoia de igienizare este mai accentuată. 
Întotdeauna este esenţial ca între schimbarea loturilor de purcei întărcaţi şi 
grăsuni, boxele să fie curaţate. Boxele de fătare se curăţă cu regularitate, dar 
nu în mod necesar între două fătări succesive. Se recomandă curăţarea cu jet 
de apă de mare presiune, urmată de aplicarea dezinfectanţilor aprobaţi. Atunci 
când costul de împărţire în compartimente este prea ridicat, se pot folosi 



Mihaela Hăbeanu şi colab. 

 

12 

paravane de spălare pentru a preveni împrăştierea apei şi murdărirea altor 
compartimente populate. 

3. La efectivele mari, riscul de pierderi din cauza bolilor infecţioase este 
atât de mare încât este necesar ca igienizarea şi dezinfectarea să se efectueze 
sistematic. Este recomandat ca procesul tehnologic de creştere şi exploatare să 
aibă loc în adăposturi pentru fatare, pentru purcei întărcaţi şi grăsuni, 
împărţite în sectoare cu regim “totul plin totul gol”. Prin urmare, este necesar 
ca după fiecare golire a unui sector să se realizeze curăţenia folosind instalaţii 
de apă de presiune mare, urmată de aplicarea dezinfectanţilor aprobaţi. 

 

 

Medicul veterinar stabileşte planul de igienizare a halelor 
 

 
Sistemul de drenare a dejecţiilor. Manipularea dejecţiilor se realizează 

manual şi cu ajutorul unui sistem raclor. Prin urmare, o parte a sistemului de 
scurgere este reprezentată de pardoseală. Aceasta trebuie concepută astfel 
încât să permită evacuarea uşoară a dejecţiilor, dar cu respectarea 
recomandărilor prezentate mai sus. 

 
Microclimatul din adăpost (surse: ANSVSA, 2005, Studnitz si col., 2010). 
Microclimatul se referă în special la calitatea aerului dintr-un adăpost 

pentru porcine în termeni de temperatură, umiditate, viteza şi poluarea aerului 
cu praf şi microorganisme şi gaze care trebuie menţinute în limite acceptabile, 
care nu sunt dăunătoare pentru animale (Directiva Consiliului 98/58/CEE, 
1998). Legislaţia europeană este transpusă şi în legislaţia românească prin 
Ordinul ANSVSA nr. 75 din august (2005), la capitolul V- „Adăposturi şi cazare”.  

Microclimatul din adăpost (tabelul 5) este influenţat de arhitectura 
construcţiei, volum, izolaţie, localizarea animalelor şi încălzire (dacă există). 
Este important ca dimensionarea în vederea asigurării unui microclimat 
propice să aibă la bază mărimea şi vârsta loturilor de animale, nivelul de 
producţie, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru pentru personalul din 
anumite sectoare ale fermei. 

Izolarea, încălzirea şi ventilarea adăposturilor trebuie asigurată astfel încât 
circulaţia aerului, nivelul de praf, temperatura, umiditatea aerului şi 
concentrațiile de gaze să fie menţinute în limite care să nu fie nocive pentru 
porci. 

Pentru a răspunde nevoilor lor comportamentale şi fiziologice trebuie 
prevăzut un sistem de iluminare adecvat, natural sau artificial; în cazul în care 
este vorba de un sistem artificial, iluminarea trebuie să fie cel putin echivalentă 
cu durata de lumină naturală disponibilă în mod normal îintre orele 9-17. De 
asemenea, trebuie să fie disponibil un sistem de iluminare (fix sau mobil), de o 
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intensitate suficientă pentru a permite o inspectare a porcilor în orice moment. 
Porcii trebuie ţinuţi în condiţii de iluminat cu o intensitate de cel puţin 40 lucsi, 
pentru o perioadă de minimum 8 ore pe zi. 
 
Tabelul 5. Microclimatul din adăpost 

Categoria de 
animale 

Temperatura (°C)
 

Umiditate (%) Viteza aerului (m/s) 

Minim Maxim Optim Minim Maxim 
Pt. temp. 

min. 
Pt. temp. 

max. 

Vieri 10 24 15 60 70 0.2 – 0.3 1 
Scroafe gestante 10 24 15-18 60 70 0.2 – 0.3 1 
Scroafe lactante 15 24 18-22 60 70 0.2 – 0.3 1 
Purcei 0-7 zile - - 32-30 60 70 0.2 – 0.3 1 
Purcei 8-14 zile - - 30-28 60 70 0.2 – 0.3 1 
Purcei 15-21 zile - - 28-24 60 70 0.2 – 0.3 1 
Purcei 22-28 zile - - 24-22 60 70 0.2 – 0.3 1 
Purcei 29-36 zile - - 22-20 60 70 0.2 – 0.3 1 
Alte categorii 15-18 24 18-20 55 70 0.2 – 0.3 1 
sursa: ANSVSA, 2005 

 
Temperatura din adăpostul pentru suine depinde de o serie de factori, 

precum condiţiile climatice exterioare, izolaţia construcţiei, tipul de sistem de 
adăpost, utilizarea aşternutului etc. Temperaturile situate deasupra sau sub 
nivelul optim pot afecta bunăstarea şi performanţa animalelor. Temperaturile 
scăzute sporesc consumul de hrană, în timp ce temperaturile ridicate scad 
apetitul şi consumul furajer şi, în consecinţă, scad sporurile în greutate la 
purceii înţărcaţi şi grăsuni, iar scroafele lactante secretă mai puţin lapte.  

Recomandări: 
 Purceilor nou născuţi trebuie să li se asigure o temperatură în adăpost 

care să le permită menţinerea în limite normale a temperaturii corporale.  
 Instalaţiile de încălzire trebuie bine fixate şi trebuie evitate contactele 

directe cu scroafele sau purceii. 
 Sistemele de ventilaţie trebuie să realizeze un flux de aer care să evite 

apariţia stresului la cald sau rece. 
 Sistemul de încălzire trebuie să asigure o temperatură 

corespunzătoare şi un flux termic constant. 
 Pentru zonele neîncălzite trebuie să fie prevăzut aşternut (a se vedea 

mai jos recomandarile privind aşternutul). 
 Comportamentul purceilor trebuie să fie monitorizat zilnic pentru 

cerinţe de disconfort termic şi trebuie luate măsuri de remediere dacă este 
cazul.  

 Bunăstarea scroafelor nu trebuie să fie compromisă de căldura 
excesivă din zona de fluaj. 
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 Comportamentul porcilor adulţi sau în creştere trebuie să fie 
monitorizat cel puţin odată pe zi. Stresul provocat de frig sau căldura trebuie 
observat şi trebuie luate măsuri de corecţie. 

 În perioada cu temperaturi ridicate (≥25°C) se vor lua măsuri pentru 
evitarea supraîncălzirii animalelor.  

Umiditatea. În special în situaţiile în care temperatura din adăpost este 
ridicată, umiditatea nu trebuie să depăşească limita superioară indicată în 
tabelul 2, deoarece suinele au nevoie să-şi regleze temperatura prin 
evaporarea apei de la suprafaţa corpului.  

Calitatea aerului. Controlul calităţii aerului este un factor important de 
confort şi bunăstare la animale. Aerul proaspăt este necesar pentru înlăturarea 
excesului de căldură şi umiditate, pentru minimizarea transmiterii agenţilor 
infecţioşi pe calea aerului, evacuarea gazelor reziduale şi reducerea 
particulelor de praf din adăpost. Viteza aerului în interior este determinată în 
primul rând de arhitectura construcţiei şi reglarea deschiderilor de admisie a 
aerului. Pe de altă parte, viteza aerului este influenţată într-o anumită măsură 
şi de cantitatea de căldură produsă de animale, deschiderile de evacuare a 
aerului, arhitectura adăpostului şi condiţiile climatice exterioare. 

Recomandări:  
 Nivelul normal de CO2 trebuie să fie sub 1000 ppm. 
 Volumul de aer orientativ minim de adăpost pe cap de animal (sursa: 

ANSVSA, 2005):  
- Scroafe negestante: 6 m3/ cap; 
- Scroafe gestante şi lactante: 21 m3/ cap; 
- Tineret porcin: 3 m3/ cap; 
- Porci la îngrăşat: 3.5 m3/ cap; 
- Vieri: 20 m3/ cap  

 Pentru reducerea nivelului de amoniac dacă depăşeşte 25 ppm/ m3 
sunt prevăzute acţiuni  imediate.  

 Umiditatea, praful şi nivelul de amoniac (detectabile prin miros) nu 
trebuie să fie neplăcute pentru oameni. 

 Concentraţia de amoniac de 10-15 ppm în aerul din adăpost poate fi 
detectată direct prin miros. O concentraţie  ≥ 25 ppm poate provoca iritaţii ale 
pleoapelor atât la animale cât şi la personalul de deservire.  

 Nivelul de noxe se va verifica la nivelul animalului şi nu la poziţia „în 
picioare” a omului pentru a identifica valorile de disconfort pentru porci. 

 Cel mai important din restul de gaze produse în activitatea de creştere 
a porcilor este hidrogenul sulfurat. Este un gaz extrem de toxic produs în 
special dacă dejecţiile sunt stocate în canale mai mult de trei saptamani şi în 
cazul utilizării de furaje cu conţinut ridicat de sulf. Hidrogenul sulfurat se 
formează în condiţii anaerobice, pe fundul canalelor de dejecţii, fiind rezultat 
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din materie organică, prin acţiunea unor bacterii. Singura soluţie pentru a evita 
această problemă este să se golească cu regularitate toate canalele de dejecţii 
lichide din adăpost, cel puţin o dată la trei luni. Este necesar să se acorde o 
atenţie deosebită valorii de 10 ppm, deoarece gazul poate fi uşor detectat la 
această valoare. La concentraţii mai mari, precum 100 ppm, simţul olfactiv este 
paralizat şi, dacă valorile concentraţiei continuă să crească, gazul devine letal.  

 Metanul este produs în mod curent în procesul de digestie al tuturor 
animalelor, în special la ierbivore. Metanul ridică anumite probleme deoarece 
este considerat un gaz de seră, dar în practică este imposibil să se evite 
producerea acestuia. 

 Toate animalele produc dioxid de carbon, rezultat din activitatea 
funcţiilor vitale. Acest lucru nu reprezintă o problemă deoarece porcii consumă 
furaje de sezon, care pot ulterior absorbi dioxidul de carbon produs, 
reintegrându-l în circuitul natural. 

 Praful trebuie să lipsească de pe pereţi şi tavan; concentraţia normala 
de pulberi din adăpost - 15 mg/m3. 
 

Recomandări privind aşternutul 
În sistemele cu aşternut, materialele pentru aşternut se asigură în toate 

boxele. Estimativ, în procesul de creştere a porcilor sunt necesare 0,1–1,0 kg 
paie/boxă, în funcţie de tehnologia aplicată. 

Pentru calcul, se pot utiliza următoarele valori: purcei înţărcaţi – 0,15 kg 
per capita; grăsuni – 0,3 – 0,5 kg per capita; scroafe, scrofiţe şi vieri – 1,0 kg per 
capita. 

Aşternutul trebuie să fie curat, uscat şi să nu pună în pericol sănătatea 
animalelor.  Paiele tocate mărunt îmbunătăţesc eficienţa aşternutului şi cresc 
cantitatea de absorbţie a lichidelor, dar produc mai mult praf. Este indicat ca 
alte materiale pentru aşternut, precum rumeguşul de conifere, scoarţa de 
copac sau turba, să fie uscate, mărunţite şi fără praf. 

 
1.2. Hrana şi apa 
Cantitatea de hrană ce se administrează porcilor, este determinată de 

factori climatici, compoziţia nutriţională şi calitatea hranei, rasă, vârstă, sex, 
greutatea şi starea fiziologică a femelelor (gestaţie, alăptare), starea de 
sănătate, rata de creştere, nivelurile precedente de hrănire, precum şi de 
nivelul activităţii fizice.  

1.2.1. Recomandări generale de bune practici pentru hrană şi apă (surse: 
Ordinul ANSVSA nr. 75 din 15 august 2005; Legea Zootehniei, 2002; Animal 
Welfare –Pigs- Code of Welfare, 2010): 

 Animalelor trebuie să li se asigure hrană care să satisfacă cerinţele 
nutriţionale diferenţiate pe categorii de vârstă şi greutate. Recomandările 
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nutriţionale trebuie să ţină seama de nevoile lor comportamentale şi de 
satisfacerea cerinţelor fiziologice, iar respectarea acestora duce implicit la 
evitarea tulburărilor metabolice şi nutriţionale. 

 Accesul la hrană trebuie să se facă uşor; hrana trebuie să fie în 
cantitate suficientă pentru a atinge un nivel optim de performanţă; 
administrarea hranei trebuie să se facă cu regularitate, respectându-se 
anumite intervale de timp.  

 Hrana trebuie să fie administrată cel puţin într-un tain pe zi.  
 Pentru scroafele gestante şi vieri, regula generală este să se limiteze 

accesul la furaje; pentru scroafele lactante, scroafele pentru montă, tineretul 
de reproducţie şi, poate, grăsuni se recomandă hrănirea semi-ad libitum, de 
exemplu, cu acces aproape liber la hrană. În același timp, la purceii sugari, 
purceii înțărcați şi porci la îngrăşat este indicat accesul liber la hrană. 

 Animalele întreţinute într-o boxa colectivă se selectează în funcţie de 
greutatea corporală. 

 Periodic vor fi prelevate probe de furaje pentru analize de laborator, 
iar în caz de morbiditate– mortalitate, se fac prelevări de furaje incriminate. 

 Este interzisă administrarea în hrana porcilor a apelor grase provenite 
de la unităţi de alimentaţie publică; totodată este interzisă utilizarea în hrană a 
făinurilor proteice de origine animală. 
 

 

* Furajarea uscată este cea mai avantajoasă soluţie, fiind adecvată 
pentru administrarea manuală şi necesitând costuri scăzute. Totuşi, 
interesul pentru amestecarea hranei uscate cu apa este în creştere, 
datorită consumului furajer mai mare, din care rezultă un spor în 
greutate zilnic mai mare.  
* Furajarea uscată/umedă este indicată pentru sistemele cu acces liber 
la hrană (la discreţie). 
* Furajarea lichidă este recomandată pentru efectivele mari cu 
prepararea hranei în cadrul fermei şi acces la surse de hrană 
alternative/ieftine 

 
 Instalaţiile de administrare a hranei şi de adăpare trebuie concepute, 

construite, instalate şi întreţinute în aşa fel încât să se limiteze riscurile de 
contaminare a hranei şi a apei destinate porcilor. 

 Purceii înțărcați se furajează de 2-3 ori /zi cu cantităţi reduse de 
hrană/tain; hrana trebuie să fie gustoasă şi echilibrată nutriţional. 
 

 

* Perioada imediat următoare înţărcării purceilor, reprezintă o etapă 
critică cu impact semnificativ asupra viitoarelor performanţe ale 
acestora.  
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* Reţeta starter are, în mod obişnuit, un înalt nivel proteic pentru 
facilitarea trecerii de la hrana lichidă din maternitate la hrana solidă.  
* Nivelul ridicat de proteină poate genera o proliferare a bacteriilor 
patogene la nivelul tractusului intestinal. Funcţia barierei intestinale 
este compromisă având ca rezultat o creştere a secreţiei de electroliţi 
şi apă şi o permebealitate crescută la potenţialele substanţe toxice.  
* Cercetările ştiinţifice efectuate, în special după interzicerea utilizării 
unor antibiotice în hrana animalelor, au evidenţiat faptul că o reducere 
a nivelului proteic al reţetelor starter, şi/sau îmbunătăţirea 
digestibilitații proteinei conduc la reducerea cantităţii de substrat 
necesar proliferării bacteriilor patogene aceasta constituind un 
instrument eficient pentru menţinerea sănătății purceilor şi pentru o 
hrană fără antibiotice 

 
 Porcii adulţi în creştere şi îngrăşare au în hrană un conţinut mai ridicat 

de fibră (până la 7% celuloză brută). 
Hrana purceilor nou născuţi 
 Este esenţial ca purceii nou născuţi să primească o cantitate 

corespunzătoare de colostru sau un substituent cât mai curând posibil după 
fătare, sau până în 24h. 

 Dacă purceii nu sunt hrăniţi corespunzător de scroafele – mame 
trebuie alăptaţi manual sau repartizaţi la doici. 

 Trecerea la doici se face cu mare atenţie şi se verifică dacă doicile au o 
bună capacitate de alăptare, sunt fătate la interval apropiat de cel al scroafei-
mama şi dacă pot alăpta toţi purceii. 

 Modificările în structura hranei se fac de către expertul în nutriţie după 
consultări cu medicul veterinar pentru a se evita apariţia tulburărilor digestive. 

 Valorile orientative ale frontului de furajare sunt următoarele:*  
 

Greutate, (kg) Front de furajare (cm
2
) 

5 10 
10 13 
15 15 
35 20 
60 23 
90 28 

120 30 
(sursa: ANSVSA, 2005) 

 
Suinele sunt foarte sensibile la lipsa apei. Indiferent dacă primesc hrană 

uscată sau lichidă, este important ca porcii să-si poată regla singuri consumul 
de apă. Accesul limitat la apă conduce la pierderi ale exploataţiei de porcine. În 
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cazul în care corpul porcinelor pierde 10% din conţinutul normal de apă, apar 
disfuncţii în organism, iar o pierdere de 20% cauzează moartea animalului. 

 
Recomandari generale de bune practici pentru apa (surse: ANSVSA, 2005; 

Animal Welfare –Pigs- Code of Welfare 2010): 
 Furnizarea unei cantităţi corespunzătoare de apă este esenţială pentru 

o bună stare de sănătate şi pentru bunăstarea animalelor. Consumul zilnic de 
apă al porcilor este influenţat de factori precum temperatura, vârsta, 
greutatea corporală şi hrană. 

 Ierarhia de grup şi interacţiunea socială poate limita accesul individual 
al purceilor la apă. Aceasta se poate agrava când porcii sunt întreţinuţi în aer 
liber, în special în timpul sezonului cald când creşte consumul de apă, iar în 
sezonul rece există dificultăţi de aprovizionare cu apă deoarece aceasta poate 
îngheţa. 

 Adăpătorile trebuie să fie corespunzătoare pentru numărul şi 
dimensiunile porcilor. 

 Este necesar să fie asigurat accesul la apă pentru toate animalele. 
 Sistemul de transport al apei trebuie să se verifice zilnic, orice 

problemă trebuie să se remedieze imediat, iar furnizarea şi utilizarea apei va fi 
controlată continuu. 

 Purceii înţărcaţi recent trebuie să fie examinaţi mai frecvent decât 
adulţii. 

 Rezervoarele de apă trebuie să fie suficient de mari pentru a asigura 
necesarul de alimentare al adăpătorilor pentru cel puţin 24 h. 

 Analiza chimică şi microbiologică a apei trebuie să se facă regulat, la 
cca. 3 luni,  în special pentru crescătoriile de porci nou înfiinţate. 

 In sezonul foarte cald sau rece se va verifica de mai multe ori pe zi daca 
rezervoarele conţin cantitate suficientă de apă pentru minim 24 h şi 
adăpătorile sunt toate alimentate cu apa. 

 
Tabelul 6. Valorile orientative ale necesarului de apă zilnic sunt următoarele*: 

Greutate sau categorie 
(Kg) 

Necesar 
zilnic 
(litri) 

Debitul minim de apă care 
ajunge la suzete (litri/min) 

Purcei proaspăt înţărcaţi 1.0 – 1.5 0.3 
Până la 20 Kg 1.5 – 2.0 0.5-1.0 
20-40 2.0 – 5.0 1.0-1.5 
40- 100 5.0 – 6.0  1.0-1.5 
Scroafe şi scrofiţe înainte/după montă 5.0 - 8.0 2.0 
Scroafe şi scrofiţe în lactaţie 15.0-30.0 2.0 
Vieri  5.0 – 8.0 2.0 

sursa: ANSVSA, 2005 
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Standardele minime pentru apa (sursa: ANSVSA, 2005) sunt următoarele: 
 Cantitate zilnică adecvată de apă potabilă (tabelul 6), fără să fie nocivă 

sănătăţii şi la o temperatură care să nu inhibe băutul, trebuie să fie accesibilă 
la toate animalele continuu. 
 

Verificare, monitorizare şi control 
 Se impune monitorizarea continuă privind accesul la hrănitori, hrană, 

starea de întreţinere a hrănitorilor spaţiul de furajare precum şi existenţa 
concurenţei. 

 Întreţinerea şi exploatarea sistemelor de hrănire trebuie să se facă 
într-un mod prin care este minimizată agresivitatea, intimidarea, hărţuirea. 

 Sistemele de hrănire secvenţiale trebuie să fie prevăzute cu 
mecanisme care să împiedice accesul repetat al aceloraşi animale. 

 Sistemele de hrănire automate trebuie să fie verificate cel puţin odată 
la 24 ore pentru a avea certitudinea că acestea sunt în stare de funcţionare şi 
pentru ca defecţiunile să fie remediate prompt. 

 Se va înregistra greutatea corporala (scorul de condiţie corporală) care 
se verifică dacă este la un nivel specific categoriei de vârsta şi greutate : 

a) Scroafele de reproducţie după înţărcare – scor între 2 si 3. 
b) Scroafele la fătare – 3.5 – 4. 
c) Porcii în creştere –îngrăşare, finisare- 2 de preferinţă nu mai puţin de 

3. 
 Toţi purceii, inclusiv cei de la doici, trebuie să fie viguroşi, fără leziuni şi 

cu o bună condiţie corporală. 
 Trebuie să se verifice săptămânal structura şi indicii de calitate ai 

recepturilor de nutreţ combinat. 
 Consistenţa şi aspectul dejecţiilor trebuie verificate vizual zilnic. 

Dejecţiile trebuie să aibă un aspect normal, fără dovadă de diarre, constipaţie 
sau paie de la aşternut, în caz contrar se iau măsuri sanitar-veterinare. 

 Scroafele trebuie să aibă ugerul în bună stare şi să permită alăptarea 
purceilor 

 Laptele scroafei trebuie monitorizat permanent. 
 

 

Informațiile privind cerinţele nutriţionale pe categorii de vârstă şi 
greutate sunt furnizate de experţi şi specialişti din institute autorizate 
(ex. INCDBNA Baloteşti) 

 
Recomandări de bune practici pentru maternitate 
In maternitate se prevăd sisteme de protecţie care nu permit ca purceii de 

la alte scroafe să sugă de la scroafele recent fătate astfel încât fiecare purcel să 
primească cantitatea de colostru/ lapte necesară. 
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Interrelatia dintre scroafe si purcei 
Comportamentul scroafelor înainte sau după fătare poate fi periculos 

pentru purcei. Scroafele pot zdrobi purceii culcându-se peste ei sau îi pot 
mânca. Pentru aceasta trebuie prevăzute pentru purcei zone de unde au acces 
la scroafe, unde îşi pot menţine temperatura corporală şi unde pot evita să fie 
zdrobiţi de scroafe. În acelaşi timp trebuie să se asigure bunăstarea scroafelor. 
Necesităţile purceilor pot veni în conflict cu cele ale scroafelor motiv pentru 
care se realizează un echilibru între acestea. 
 

 

Procentul cel mai mare de mortalităţi se înregistrează in primele 4 zile 
de la fătare. După această perioadă se diminuează. Există mai multe 
tipuri de instalaţii în uz pentru fătare care îndeplinesc standardele 
minime. Cel mai adesea se separă zona purceilor de cea a scroafelor 
din motive de siguranţă a purceilor 

 
1.3. Proceduri de manipulare 
Mişcarea porcilor  
În timpul mişcării/transferului porcilor trebuie evitat stresul şi pericolele 

de orice fel prin dirijarea cu atenţie şi răbdare a acestora dar şi prin existenţa 
echipamentelor şi/sau instalaţiilor corespunzătoare. Porcii calmi sunt mai uşor 
de manipulat. De aceea, o bună înţelegere a comportamentului porcilor poate 
fi benefică pentru asigurarea bunăstării animalelor şi a eficienţei procedurii. 

 
Recomandări de bune practici 
 În timpul mişcării/transferului porcilor este necesară o forţă minimă. 
 Porcii nu se vor apăsa în zone sensibile: nas, urechi, ochi şi vulvă sau 

testicule. 
 Nu se vor utiliza mijloacele electrice sau bătaia. 
 Nu mai mult de 1% dintre porci pot prezenta leziuni ale pielii, 

muşcături şi vânătăi din timpul mișcării. 
  Persoanele care-i manipulează trebuie să fie instruite. 
 La mutarea animalelor nu se vor utiliza ţevi din plastic. 
 La mişcarea porcilor pot fi folosite panouri mobile sau zornăitoare 

şi/sau saci de plastic. 
 Aleile şi coridoarele de mişcare trebuie să fie libere iar lumina să fie 

obscură. 
 
MULŢUMIRI 
Acest studiu a fost finanţat prin proiectul ADER 721: „Fundamentarea 
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