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REZUMAT 
Problematica bunăstării animalelor de fermă este un subiect tot mai 

abordat în ultima vreme chiar şi în ţările cu un nivel mai scăzut de dezvoltare, 
definindu-se ca o stare în care animalul relaţionează cu mediul înconjurător. 
De altfel, acest lucru se impune pe lângă efortul general al fermierilor de a 
realiza producţii cantitative şi mai cu seamă de ordin calitativ. Investigarea 
cerinţelor animalelor pe diverse domenii care ţin de exploatarea acestora în 
ferme organizate, implică în mod automat şi abordări privind bunăstarea lor 
vazută prin asigurarea confortului în vederea satisfacerii necesităţilor care ţin 
de modalităţile de hrănire, adăpare, de spaţiu, de odihnă şi de confort termic, 
toate acestea concurând la asigurarea unei bune stări de sănătate, care să 
garanteze performanţele scontate. Studiul de faţă constă practic în realizarea 
unui suport bazat pe relaţia dintre producţia animală, mediul înconjurător şi 
factorul uman în care rezultatele ştiinţifice obţinute să poată fi valorificate în 
sensul informării corecte a viitorilor fermieri.  

Cuvinte cheie: taurine, standarde/ cerinţe, bunăstare 
 

SUMMARY 
Farm animals’ welfare is a subject increasingly approached lately even by 

the less developed countries. It is defined as a state in which the animal relates 
with the environment. This is complementary to the endeavour of the famers 
to obtain good and high quality productions. The investigation of animal 
requirements under farm conditions automatically involves welfare 
approaches which are intended to determine the level of animal comfort 
required to meet de feeding, watering, area, rest and thermal necessities so 
that the animals can perform as expected. This study actually develops a 
support based on the relation between animal production, the environment 
and the human factor, which is intended for the correct information of the 
prospective farmers.  
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1. INTRODUCERE 
Creşterea bovinelor în România este o activitate tradiţională a populaţiei 

din zona rurală şi în special din zona montană. Diversitatea producţiilor pe care 
le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le 
valorifică, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi 
durabile şi de perspectivă. Efectivul de bovine în anul 2011 în România a fost 
de 2.130 mii capete, cu o producţie totală de carne în viu de 289.3 mii to 
(www.madr.ro).  

În multe ţări, producţia de lapte pe vacă a crescut de mai mult de două ori 
în ultimii 40 de ani. Creşterea producţiei a fost însoţită de scăderea fertilităţii, 
creşterea incidenţei problemelor de sănătate şi scăderea longevităţii la vacile 
de lapte moderne. Selecţia genetică pentru producţii mari de lapte este din ce 
în ce mai mult vazută ca o creştere a profitului în dauna scăderii bunăstării 
animale. Oltenacu (2009) arată că problemele de bunăstare trebuie rezolvate 
înainte ca să apară o condamnare larg răspândită a practicilor de ameliorare şi 
management.  

Încă din 2003, DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 
Affairs) a publicat un cod cu recomandări de bunăstare pentru bovine iar, la 
nivel naţional prin Ordinul nr. 72 din 15 august 2005 s-au aprobat Normele 
sanitar – veterinare prin care se stabilesc standarde minime pentru protecţia 
viţeilor (emitent ANSVSA). 

 
2. ADĂPOSTUL ŞI CAZAREA  
Sănătatea ugerului vacilor de lapte este legată de starea igienică atât a 

vacilor cât şi a mediului de viaţa al acestora. Astfel, pentru a menţine 
standardul ridicat al stării de sănătate a ugerului este crucial ca fermierul să 
stăpânească sistemul de cazare în aşa fel încât să se realizeze cele mai ridicate 
standarde de igienă. Igiena animalului este enorm de mult dependentă de 
materialul de aşternut folosit, sistemul de cazare, densitatea de cazare şi 
managementul microclimatului. O strategie eficientă de management, 
corespunzătoare sistemului de cazare utilizat, este esenţială atât pentru o 
igienă bună a animalului cât şi pentru sănătatea ugerului (O’Driscoll, 2009). 

Fregonesi şi Leaver (2001) au evaluat indicatorii de bunăstare cum ar fi 
comportamentul, performanţa şi starea de sănătate la vacile de lapte cazate 
pe aşternut permanent în comparaţie cu sistemul de întreţinere în cuşete 
individuale. Obiectivul a fost determinarea indicatorilor comparativi de 
bunăstare în cele două sisteme de întreţinere liberă a vacilor de lapte.  

http://www.madr.ro/
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Vacile cazate pe aşternut adânc s-au odihnit mai mult şi au rumegat o 
perioadă de timp mai mare şi şi-au sincronizat mai bine comportamentul de 
aşezare decât vacile cazate în cuşete.  

Vacile au fost mai curate în cuşete, dar nu au existat diferenţe în ceea ce 
priveşte producţia de lapte, numărul de celule somatice sau scorul de mişcare. 
Vacile cu producţii ridicate au prezentat o perioadă mai scurtă de odihnă, dar o 
durată mai mare a hrănirii decât vacile cu producţie mai mică.  

Vacile având producţii de lapte diferite au răspuns în mod similar la 
sistemele de cazare, indicând faptul că producţiile ridicate nu necesită sisteme 
diferite de cazare faţă de producţiile mici. Producţiile de lapte au fost 
semnificativ mai mici la întreţinerea pe aşternut permanent decât la 
întreţinerea în cuşete datorită unei incidenţe mai mari a mastitelor clinice.  

Nu a existat un efect al sistemului de cazare asupra dimensiunilor 
ongloanelor, scorului de mişcare sau a problemelor podale clinice. S-a ajuns la 
concluzia că durata de odihnă, sincronizarea odihnei, numărul de celule 
somatice şi scorul de mişcare sunt indicatori potenţiali pentru evaluarea 
bunăstării vacilor de lapte în diferite medii de cazare. 

 

 
Vaci Montbelliard la INCDBNA Baloteşti 

 
2.1. Recomandări generale pentru adăpostul şi cazarea bovinelor (surse: 

Ordinul 72/2005, ANSVSA, DEFRA, 2003, Gjodesen şi col., 2010). 
 În România, climatul temperat continental permite ca bovinele să fie 

întreţinute o lungă perioadă de timp din an pe păşune. Din suprafaţa agricolă a 
României 28% este ocupată de păşuni. Păşunile asigură furaje pentru hrănirea 
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animalelor pentru 160-180 de zile. O vacă întreţinută pe păşune dă cu cel puţin 
2 l/zi mai mult lapte decât una ţinută în stabulaţie. 

 Adăpostul trebuie să protejeze animalele de condiţiile meteorologice 
nefavorabile în special atunci când  animalele sunt aproape de fătare, iar celor 
care nu sunt ţinute în adăposturi trebuie, după caz şi în măsura posibilităţilor, 
să li se asigure protecţia necesară împotriva intemperiilor, animalelor de pradă 
şi riscurilor privind sănătatea lor.   

 Indiferent de modul în care este proiectat şi utilat un adăpost, rănile 
sunt inevitabile, de exemplu răni cauzate de apăsare sau afecţiuni ale 
ongloanelor. Cu toate acestea, proiectarea corespunzătoare a construcţiei 
reduce acest risc. 

 Adăposturile pentru creşterea bovinelor trebuie să asigure un 
microclimat corespunzător în ceea ce priveşte construcţia în sine, care trebuie 
să fie făcută din materiale termoizolante (cărămidă, bolţari, lemn) cu căi de 
acces pentru administrarea furajelor şi evacuarea dejecţiilor, canale de 
scurgere a purinului şi spaţiu de odihnă pavat cu cărămidă moale sau scândură 
din lemn de esenţă moale.  

 Materialele utilizate pentru construcţia adăpostului şi, în special, 
pentru construirea de ţarcuri, a cuştilor, şi echipamentele cu care animalele 
pot intra în contact, trebuie să nu fie dăunătoare şi trebuie să poată fi curăţate 
şi dezinfectate.  

 Spaţiile din adăpost sau sistemele de securizare a animalelelor nu 
trebuie să aibă margini ascuţite care să poată răni animalele. Spaţiul să fie 
corespunzător cerinţelor etologice. Spaţiul să fie suficient pentru ca animalele 
să interacţioneze între ele şi pentru poziţia ridicat şi /sau culcat.  

 Pardoseala să nu fie alunecoasă.  
 Aleile de trecere să fie în stare bună. 
 Grătarele de lemn să nu fie alunecoase. Distanţa între şipci nu trebuie 

să fie prea largă pentru a nu cauza răniri. 
 Podeaua nu trebuie să aibă panta prea abruptă – înclinaţia să nu fie 

mai mare de ≈10% - pantele mai abrupte pot provoca probleme la picioare prin 
alunecare şi cădere.  

 Betonul folosit la construcţia podelei nu trebuie să fie prea dur.  
 Zona de furajare şi aleile pentru circulaţie trebuie prevăzute cu 

pardoseli pline betonate. Aleile de circulaţie betonate trebuie să aibă pe 
suprafaţa lor diverse profile care să împiedice alunecarea vacilor. 

 Grajdul trebuie să fie aerisit zilnic, să fie prevăzut cu răsuflatori sau cu 
geamuri mici, care să asigure un circuit constant şi uniform al aerului în tot 
grajdul. Un grajd cu microclimat corespunzător în ceea ce priveşte 
temperatura, ventilaţia aerului şi umiditate, trebuie să prezinte la intrare în 
acesta un miros de aşternut proaspăt (paie, pleavă, rumeguş) sau miros de fân, 
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să nu prezinte miros de dejecţii sau una dintre cele trei noxe (gaze) ce apar în 
grajd: bioxid de carbon, hidrogen sulfurat, amoniac.  

 Limitele optime ale standului pentru vaca de lapte: 1,80 m lungime, 0,8 
m lăţime, lăţimea ieslei 0,50 m, cu adâncimea de 0,20-0,30 m.  

 Aşternutul se schimbă zilnic, menţinându-se uscat pentru a nu se 
depune balega, în special la spatele vacii (uger şi alte porţiuni apropiate) şi a se 
evita infecţiile. O cantitate prea mare de aşternut poate împiedica alunecarea 
aşternutului deteriorat în zona de furajare, în timp ce o cantitate redusă 
favorizează murdărirea vacilor. Pentru a se produce alunecarea stratului de 
aşternut, este necesar ca animalele să facă multă mişcare. 

 Animalele întreţinute în adăpost trebuie să aibă acces la o zonă de 
odihnă care este bine întreţinută, prevăzută cu aşternut de paie sau alte 
materiale (talaş de exemplu) şi uşor de curăţat. 

 Bovinele au nevoie de îngrijire constantă şi atenţie din partea 
personalului care trebuie să fie bine instruiţi în ceea ce priveşte mediul de viaţă 
şi aspectele legate de hrănirea acestora. 

 
Echipamente mecanice sau automate 
 Echipamentele şi accesoriile pentru animale să nu prezinte muchii 

ascuţite sau proeminente susceptibile de a provoca prejudiciu pentru 
bunăstare. 

 Toate echipamentele mecanice sau automate indispensabile pentru 
sănătatea şi bunăstarea animalelor trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi. 
Atunci când se descoperă defecţiuni, acestea trebuie să fie remediate imediat 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie luate măsuri corespunzătoare 
pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării animalelor. 

 
Microclimatul din adăpost 
 Luminozitatea adăposturilor trebuie să fie asigurată prin geamuri cu 

deschidere verticală,  iar valorile minime pentru indicele de iluminare naturală 
şi microclimatul din adăpost sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.  
 
Tabelul 1. Valorile minime pentru indicele de iluminare naturală (ANSVSA, 2005) 

Destinaţia construcţiei Indice de iluminare Lucşi 

Vaci în lactaţie 1/20 40-60 
Maternitate 1/15 60-80 
Tineret bovin de reproducţie 1/16 40-60 
Tineret bovin la îngrăşat faza I 1/10 40-60 
Tineret bovin la îngrăşat perioada II 1/15 40-60 
Bovine la îngrăşat 1/25 25-30 
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Tabelul 2. Microclimatul din adăpost* 

Categoria de 
animale 

Temperatura (°C)
 

Umiditate (%) Viteza aerului (m/s) 

Minim Maxim Optim Minim Maxim 
Pt. temp. 

min. 
Pt. temp. 

max. 

Vaci în lactaţie 6 24 10-14 60 75 0,2 – 0,3 1,0 
Maternitate 12 24 20 55 70 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 
Tineret taurin, la 
îngrăşat 

6 24 8 - 10 60 75 0,2 – 0,3 1,0 

* microclimatul din adapostul viţeilor este redat în tabelul 4 

 
2.1.1. Recomandări specifice pentru adăpostul taurilor (surse:  Animal 

Welfare (Dairy Cattle) Code of Welfare 2010; Gjodesen şi col. 2010 ) 
 
 Taurii pentru sacrificare nu sunt ţinuţi în grupuri mai mari de 20 de 

capete. Nu se introduc tauri noi în grupuri deja formate, iar pentru spaţiul 
pardoselii trebuie să se ţină cont de parametrii redaţi în tabelul 3. 

 
Tabelul 3. Spaţiul pardoselii se repartizează după cum urmează: 

Clasa de greutate 
(kg) 

Suprafaţa minimă de 
odihnă (m

2
) 

Suprafaţa minimă 
fără aşternut (m

2
) 

Suprafaţa minimă 
totală/ animal 

≤100 1.5 1.8 3.3 
101 - 199 2.5 2.5 5.0 
200 - 299 3.5 2.5 6.0 
300 - 399 4.5 2.5 7.0 
400 - 499 5.5 2.5 8.0 
500 – 599 6.0 2.5 8.5 
600 – 699 6.5 2.5 9.0 
700 - 799 7.0 3.0 10.0 
≥800 8.0 3.0 11.0 

 

 

Studiile realizate pe juninci şi tauraşi ţinuţi pe pardoseli cu grătare au 
arătat că la o densitate ridicată confruntările devin mai agresive şi creşte 
frecvenţa manifestării de tulburări comportamentale. În alte cercetări 
realizate pe tauraşi, o reducere a densităţii de la 2.3 m2/cap la 1.5 m2/ 
cap a dus la creşterea frecvenţei de manifestare a comportamentului 
anormal de 2.5-3.0 ori 

 
2.1.2. Recomandări de bune practici  pentru vaci gestante şi lactante 

(surse: Code of Recommendations for the Welfare of Livestock – DEFRA, 2003; 
Animal Welfare (Dairy Cattle) Code of Welfare 2010; Gjodesen şi col., 2010) 

 
 În timpul fătării vacile trebuie să fie întreţinute în cuşti a căror 

dimensiune permite accesul pentru asistare la fătare. 
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 Vacile în fătare se vor separa de celelalte vaci. 
 În timpul fătării, problemele vor fi evitate prin asigurarea unei bune 

condiţii pentru fătare.  
 Îngrijitorii trebuie să fie bine instruiţi pentru asistarea vacilor la fătare. 
 Îngrijitorul trebuie să fie familiarizat cu toate semnele specifice pentru 

vaca ce urmează a făta.  
 În timpul fatării, spaţiul trebuie să fie suficient pentru a permite vacilor 

să aibă un comportament normal. 
 Dacă spaţiul de care dispunem este limitat sunt separate junincile de 

vacile adulte. 
 Înainte de fătare vacile trebuie sa fie examinate pentru a fi siguri că se 

prezintă corect (capul viţelului este poziţionat înainte între cele două membre 
anterioare); se verifică dacă viţelul este prea mare pentru o fătare naturală. 

 Dacă apar dificultăţi medicul veterinar intervine prin cezariană. 
 Cei care asistă la fătare vor respecta condiţiile de igienă pentru ei şi 

echipamente. 
 După fătare se va face dezinsecţia în zona ombilicală în special când 

fătarea a avut loc în adapost. 
 Viţeii nou născuţi trebuie să aibă o zonă solidă şi aşternut unde vacile 

nu au acces. 
 

 

Cercetările au arătat că o diminuare a lăţimii aleii de circulaţie dintre 
cuşetele individuale pentru vaci de lapte de la 2 m la 1.6 m au dus la 
creşterea  agresivităţii 

 
2.1.3. Recomandări de bune practici  şi standarde minime de bunăstare 

pentru viţei (surse: Ordinul 72/2005; ghid ANSVSA) 
 Viţeii nu trebuie ţinuţi în boxe individuale după vârsta de 8 săptămâni, 

cu excepţia cazului în care un medic veterinar certifică faptul ca sănătatea sau 
comportamentul viţelului necesită ca acesta sa fie izolat pentru a fi supus 
tratamentului. 

 Lăţimea oricărei boxe individuale pentru un viţel trebuie să fie cel 
puţin egală cu înălţimea viţelului la greabăn, măsurată în poziţie patrupedă, iar 
lungimea acesteia trebuie să fie cel puţin egală cu lungimea corpului viţelului, 
măsurată de la vârful nasului până la marginea caudală a tuberozităţii 
ischiatice, înmulţită cu 1,1.  

 Boxele individuale pentru viţei, exceptându-le pe cele pentru izolarea 
animalelor bolnave, trebuie să aibă pereţi perforaţi care să permită viţeilor să 
aibă contacte vizuale şi tactile. 

 Tuturor viţeilor mai mici de 2 săptămâni trebuie să li se asigure un 
aşternut corespunzător. 
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 Pentru viţeii crescuţi în grupuri, spaţiul liber alocat şi disponibil pentru 
fiecare viţel trebuie să fie de cel puţin 1,5 m2 pentru fiecare viţel cu o greutate 
vie de până la 150 kg, de cel puţin 1,7 m2 pentru fiecare viţel cu greutatea vie 
între 150 kg şi 220 kg şi de cel puţin 1,8 m2 pentru fiecare viţel cu greutatea vie 
de 220 kg şi peste. 
 

2.1.4. Microclimatul din adăpostul viteilor trebuie să se încadreze în 
următoarele limite (ANSVSA, Ordinul 72/2005), aşa cum reiese din tabelul de 
mai jos. 

 
Tabelul 4. Microclimatul din adăpost 

Categoria de 
animale 

Temperatura (°C)
 

Umiditate (%) Viteza aerului (m/s) 

Minim Maxim Optim Minim Maxim 
Pt. temp. 

min. 
Pt. temp. 

max. 

Maternitate 12 24 20 55 70 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 
Viţei în profilactoriu 
0-14 zile 

12 24 15 - 18 60 70 0,1 – 0,2 0,5 

Viţei 15-21 zile 10 24 12 - 15 60 70 0,1 – 0,2 0,5 
Viţei 22-90 zile 8 24 10 - 15 60 70 0,2 – 0,3 0,5 
Viţei 90-118 zile 8 24 10 - 12 60 70 0,2 – 0,3 0,6 
Viţei baby-beef 
per. 1 

18 24 18 - 20 60 75 0,2 – 0,3 0,6 

Viţei baby-beef  
per. 2 

18 24 12 - 14 60 75 0,2 – 0,3 0,6 

 
 Animalele nu trebuie menţinute în permanenţă în întuneric, şi nici să 

fie expuse la lumina artificială fără întrerupere; în cazul iluminatului artificial, 
acesta trebuie să fie echivalent cu perioada de lumină naturală disponibilă în 
mod normal între orele 9,00 şi 17,00. 

 Vara, umiditatea relativă va fi crescută artificial cu ajutorul 
pulverizatoarelor amplasate pe plafon. 

 Praful trebuie să lipsească de pe pereţi şi tavan. 
 

2.2. Hrana şi apa (Gjodesen şi col., 2010, Legea Zootehniei, 2002, ghid 
ANSVSA) 

Consumul de furaje şi cel de apă sunt interdependente. Furajele cu un 
conţinut de apă mai ridicat diminuează nevoia de apă. Furnizarea apei în 
cantităţi insuficiente are un impact negativ asupra cantităţii de hrană ingerate 
şi, în consecinţă, producţia scade. 
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2.2.1. Paşunatul 
Bovinele sunt animale gregare şi preferă să se hrănească împreună. Ritmul 

circadian la păşunat este în mod tipic unul ciclic, cu 4-5 reprize zilnice de 
păşunat, întrerupte de odihnă şi rumegat. Consumul de hrană are loc pe 
parcursul a două perioade lungi, de păşunat intensiv, una în preajma răsăritului 
şi alta la apus. Vacile pasc iarbă 5-9 ore pe zi, timp în care străbat 3-5 kilometri 
dacă pajiştea este de bună calitate. 

Mulsul vacilor de lapte este integrat în ritmul circadian. Dacă mulsul de 
dimineaţă se efectuează înainte de răsărit, prima repriză de paşunat începe 
imediat după muls. Dacă mulsul se efectuează dimineaţa târziu, păşunatul 
începe după ce sunt scoase la păşunat. Cealaltă repriză mare de păşunat are 
loc întotdeauna după mulsul de seară. 

 
2.2.2 Consumul de hrană în adăpost (Gjodesen şi col., 2010) 
În condiţii de stabulaţie, atunci când se hrăneşte, vaca ţine membrele 

anterioare apropiate fără a-şi coborî partea anterioară. De aceea, vacile au 
probleme în a ajunge la hrana administrată la nivelul solului. Mai multe studii 
au demonstrat că atunci când aleea de furajare este la un nivel prea jos, 
frecvenţa de accidentare creşte. Prin urmare, este indicat ca nivelul 
dispozitivului de furajare să fie deasupra membrelor anterioare. La vacile de 
lapte, distanţa accesibilă este de maxim 0,6 metri de la marginea din spate a 
ieslei, deoarece animalul nu poate ajunge mai departe. Ritmul de consum al 
furajelor depinde de orele de furajare pe durata unei zile. Atunci când hrănirea 
se face de două ori pe zi – dimineaţa şi după-amiaza târziu – consumul de 
furaje are loc în aceste intervale. În cazul în care vacile sunt întreţinute în 
condiţii de stabulaţie, timpul de consum al furajelor scade (4 – 6 ore/zi) şi 
numărul de reprize de furajare creşte (6 –12 reprize/zi). 

 
2.2.3. Rumegatul (Gjodesen şi col., 2010) 
Rumegatul are loc la scurt timp – ½-1 ora – după păşunat sau după 

furajare. De obicei, vacile rumegă timp de 5-8 ore pe zi, în circa 15-20 de 
reprize cu durată variabilă.  

Cea mai mare parte a rumegatului se produce atunci când vacile stau 
culcate (70 – 80%). Durata perioadei de rumegare depinde foarte mult de 
compoziţia furajului. În cazul în care animalele sunt perturbate, scade durata 
rumegării şi, implicit, consumul furajer  

 
2.2.4. Recomandări generale de bune practici pentru hrană şi apă (surse: 

The Welfare of Farmed Animals (England) Regulations 2000; DEFRA, 2003; 
Gjodesen şi col., 2010). 
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 Animalelor trebuie să li se administreze hrană de o calitate 
corespunzătoare pentru o bună stare de sănătate şi bunăstare. Hrana 
administrată trebuie să asigure substanţele nutritive la nivelul cerinţelor 
nutriţionale ale organismului.   

 Hrana şi/sau apa nu trebuie să conţină substanţe care să le provoace 
suferinţe sau vătămări inutile. 

 Animalele trebuie să aibă acces la hrană la intervale specifice 
necesităţilor lor fiziologice (cel puţin odată pe zi) cu excepţia cazului în care 
veterinarul, în urma unei operaţii chirurgicale recomandă altfel.  

 Factorii de care se ţine seama la stabilirea cantităţii de hrană care se 
administrează şi a calităţii acesteia sunt: starea fiziologică, vârsta, sex, 
greutate, necesarul metabolic în acord cu condiţia corporală, stare de 
sănătate, rata de creştere, nivelul de producţie şi hrănire, frecvenţa hrănirii, 
efect genetic, nivelul de activitate şi exerciţiu, perioadele maxime de privare de 
hrană (ex. în timpul transportului), compoziţia nutriţională a materiilor prime 
furajere, introducerea unei noi structuri de reţetă de nutreţ combinat şi/sau 
raţie furajeră, factorii climatici (temperaturi extreme) şi existenţa adăpostului.  

 Trebuie urmărit ca furajele de volum pentru bovine să existe în 
cantitate suficientă, iar suplimentele nutritive să nu se administreze în exces. 

 Toate animalele trebuie să aibă acces la o reţea de alimentare cu apă 
potabilă.  

Sistemele de alimentare cu hrană şi de adăpare trebuie sa fie proiectate, 
construite, instalate şi întreţinute astfel încît să nu existe posibilitatea de 
contaminare a hranei şi a apei. Aşadar, în tabelul 5 putem observa cerinţele 
care se impun pentru spaţiul ce asigură locul de furajare şi dimensiunile 
acestuia exprimate în centimetri. 
 
Tabelul 5. Cerinţe privind spaţiul asigurat de locul de furajare şi dimensiunile acestuia 
(Gjodesen şi col., 2010) 

Loc de furajare, cerinţe privind spaţiul centimetri 

Marginea posterioară a ieslei, înalţimea faţă de nivelul zonei de 
furajare* 

50-60 

Laţime loc de furajare per capiţa, +/- 0,05 m 70/65 
Distanţa dintre baza ieslei şi nivelul zonei de furajare 15-20 
Laţimea ieslei de la bordura dinspre zona de furajare, maxim 60 
Laţimea suprafeţei de iesle + alee de furajare cu protecţie 
anticorozivă, minim 

90 

Distanţa dintre limitatorul superior al frontului de furajare şi baza 
ieslei, minim 

150 

*) Este indicat ca marginea posterioară a ieslei să  fie realizată dintr-un material solid până la nivel de 1-2 cm 
sub balustrada inferioară a frontului de furajare 
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 Nici o altă substanţă, cu excepţia celor administrate în scopuri 
terapeutice sau profilactice sau pentru scopul tratamentului zootehnic, nu 
trebuie să fie administrată animalelor dacă nu a fost demonstrat prin studii 
ştiinţifice ca efectul pe care substanţa îl are nu este în detrimentul sănătăţii sau 
bunăstării animalelor. 

 
Norme de hrană pentru taurine (Ord. 249/2003) 

 

 

Începând cu anul 1990, Burlacu şi col., a lansat în IBNA-Baloteşti un nou 
sistem de apreciere a valorii nutritive energetice şi proteice a 
nutreţurilor, de normare a hranei şi de întocmire a raţiilor. 
Noul sistem (inspirat după modelul francez INRA), ca o consecinţă a 
ultimelor evoluţii în nutriţie pe plan mondial, aduce pentru bovinele la 
îngrăşat unele noutăţi. Astfel, valoarea energetică a nutreţurilor şi 
normele de energie sunt exprimate în unităti nutritive lapte (UNL) şi 
unităţi nutritive carne (UNC) care au înlocuit unităţile nutritive (UN).  
Autorii au adoptat de asemenea şi o nouă modalitate de apreciere a 
valorii proteice a nutreţurilor şi a normelor de proteină exprimate în 
proteină digestibilă la nivel intestinal (PDI) permisă de conţinutul atât în 
azot al nutreţurilor (PDIN) cât şi de conţinutul lor în energie (PDIE) 

 
Datele din tabelele 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12 evidenţiază normele de hrană 

pentru rumegătoarele mari în funţie de diferite stări fiziologice, vârstă, 
categorii de greutate şi producţie, exprimate în SU, UNC, UNL, PDI, calciu (Ca) 
şi fosfor (P).  
 
Tabelul 6. Norme pentru tineretul taurin la îngrăşat 

Greutate 
corporală, (kg) 

Spor mediu 
zilnic, (g/zi) 

SU maximă 
(kg/zi) 

UNC 
(/zi) 

PDI 
(g/zi) 

Ca 
(g/zi) 

P 
(g/zi) 

150 

600 4,43 3,35 298 16 10 

800 4,43 3,68 338 19 13 

1000 4,43 4 378 24 16 

1200 4,43 4,34 418 29 18 

250 

800 6,02 5,14 420 28 19 

1000 6,02 5,57 460 33 21 

1200 6,02 6,02 498 38 23 

1400 6,02 6,51 532 43 25 

350 

800 7,35 6,43 492 37 25 

1000 7,35 6,95 529 42 27 

1200 7,35 7,51 561 47 29 

1400 7,35 8,12 589 52 31 
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450 

800 8,56 7,62 563 45 29 

1000 8,56 8,22 596 49 31 

1200 8,56 8,89 621 54 33 

1400 8,56 9,62 640 59 35 

550 

800 9,66 8,74 639 51 34 

1000 9,66 9,42 666 56 36 

1200 9,66 10,19 683 61 38 

1400 9,66 11,03 691 66 40 

 
Tabelul 7. Norme pentru tineretul taurin femel de reproducţie 

Greutate 
corporală, (kg) 

Spor mediu 
zilnic, (g/zi) 

SU maximă 
(kg/zi) 

UNL 
(/zi) 

PDI 
(g/zi) 

Ca 
(g/zi) 

P 
(g/zi) 

150 

400 5,19 2,86 275 18 10 

600 5,19 3,24 319 22 12 

800 5,19 3,84 361 26 14 

250 

400 7,05 4,01 358 24 15 

600 7,05 4,55 403 30 17 

800 7,05 5,37 442 36 19 

350 

400 8,69 5,06 434 28 19 

600 8,69 5,75 474 34 21 

800 8,69 6,79 505 40 23 

450 

400 10,03 6,06 509 33 22 

600 10,03 6,91 540 38 24 

800 10,03 8,16 557 43 26 

 
Tabelul 8. Norme pentru tineretul taurin mascul de reproducţie 

Greutate 
corporală, (kg) 

Spor mediu 
zilnic, (g/zi) 

SU maximă 
(kg/zi) 

UNC 
(/zi) 

PDI 
(g/zi) 

Ca 
(g/zi) 

P 
(g/zi) 

150 

600 3,75 3,21 285 18 10 

800 3,75 3,67 330 23 13 

1000 3,75 4,18 370 27 15 

250 

600 6 4,36 363 24 15 

800 6 4,87 407 29 17 

1000 6 5,51 450 33 19 

350 

600 8,07 5,45 435 30 21 

800 8,07 6,08 480 36 24 

1000 8,07 6,83 520 41 26 

450 

600 10,2 6,54 507 38 28 

800 10,2 7,29 550 44 31 

1000 10,2 8,15 585 50 34 
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550 

600 12,18 7,63 588 46 32 

800 12,18 8,61 623 51 34 

1000 12,18 9,64 640 57 36 

 
Tabelul 9. Norme pentru taurii de reproducţie 

Greutate 
corporală, (kg) 

SU maximă, 
(kg/zi) 

UNL 
(/zi) 

PDI 
(g/zi) 

Ca 
(g/zi) 

P 
(g/zi) 

700 10 7,23 460 56 42 

800 10,5 8,03 510 65 48 

900 11 8,72 560 68 52 

1000 12 9,4 605 72 56 

1100 13 10,21 650 74 58 

1200 14 10,9 695 76 60 

1300 15 11,47 740 78 62 

 
Tabelul 10. Norme pentru întreţinere - vaci de lapte 

Greutate 
corporală, (kg) 

SU maximă, 
(kg/zi) 

UNL 
(/zi) 

PDI 
(g/zi) 

Ca 
(g/zi) 

p 
(g/zi) 

450 10,36 4,64 225 18 18 

500 11,26 5,08 243 20 20 

550 12,12 5,46 262 22 22 

600 12,96 5,82 279 24 24 

650 13,77 6,18 296 26 26 

 
Tabelul 11. Norme pentru 1 kg lapte de vacă 

% grăsime 
UNL 
(/zi) 

PDI 
(g/zi) 

Ca 
(g/zi) 

P 
(g/zi) 

3 0,45 50 3 1,5 

3,5 0,47 50 3,1 1,6 

4 0,51 50 3,2 1,7 

4,5 0,54 50 3,3 1,8 
*Norme pentru vacile în lactaţie (întreţinere + producţie) 

 
 Scorul de condiţie corporală nu este mai scăzut de 3 pe o scară de 1-

10.  
 Sistemele de furajare automată se verifică cel puţin o dată pe zi, 

pentru a fi în bună stare de funcţionare iar problemele eventuale apărute se 
remediază rapid. 
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Necesarul zilnic de apă  
 În creşterea taurinelor, aprovizionarea cu apă, trebuie considerată ca 

un element tehnologic esenţial de asigurat la timp şi în condiţii de calitate. 
Trebuie să se folosească apa potabilă care corespunde cerinţelor organismului, 
să satisfacă nevoia de apă şi să nu prejudicieze sănătatea şi producţia 
animalului.  

 Cantitatea zilnică de apă variază în mare masură în funcţie de sezon, 
de starea fiziologică şi de nivelul performanţelor (mai mare la vacile în lactaţie 
şi mai mic la cele în repaus mamar şi la cele cu producţii mai scăzute).  

 În general, consumul mediu de apă/cap de vacă este de 45-60 litri/zi.  
 Vasele pentru apă trebuie amplasate în zone în care să fie ferite de 

murdărie, în care există un risc scăzut ca apa să îngheţe în anotimpul rece, şi 
într-un spaţiu suficient de larg pentru ca mai multe bovine să se poată adăpa 
confortabil la un moment dat. Aceste vase trebuie curăţate zilnic şi verificate 
pentru fisuri.  

 Adăpătorile automate trebuie de asemenea verificate zilnic. Pentru 
bovinele aflate la paşunat, trebuie să existe adăpători de dimensiuni mai mari, 
în numar suficient, amplasate în zone nealunecoase şi neaccidentate. 

 În condiţii de păşunat, vacile consumă apă de 2-5 ori într-un interval de 
24 de ore, în funcţie de distanţa faţă de sursa de apă. Având în vedere faptul că 
vacile se adapă de obicei în timpul furajării sau imediat după, în sistemele cu 
stabulaţie liberă este recomandat să se instaleze mai multe adăpători 
automate, astfel încât animalele să aibă mai multe opţiuni. 

 Viteza de adăpare la vacile de lapte este de 10 – 20 litri pe minut, dacă 
suprafaţa de apă este liberă. 

 Vacile preferă apă cu o temperatură de 15 – 20°C, ceea ce influenţează 
pozitiv producţia de lapte. 

 Bovinele sorb apa şi preferă să se adape într-o zona liberă. 
 
Importanţa planificării suplimentului de hrană 
Vaca de lapte este o componentă importantă în fermele specializate 

pentru producţie de lapte cu atât mai mult cu cât vacile transformă hrana în 
lapte.  

În stabilirea suplimentului de hrană trebuie să se ţină cont de următoarele 
aspecte: 

 în faza finală a gestaţiei creşte nivelul cerinţelor de hrană; 

 în timpul lactaţiei creşte necesarul de hrană, în special în timpul fazei 
timpurii a lactaţiei în scopul obţinerii maximului de producţie dar, şi 
pentru reducerea pierderilor în greutate care pot afecta serios 
capacitatea de reproducţie viitoare şi starea de sănătate; 
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 în perioada de creştere, gestaţie şi lactaţie în special pentru perioadele 
din an când păşunatul nu se poate realiza sau păşunea este mai slabă 
calitativ, se asigură suplimentul de hrană necesar; 

 în perioada când creşterea păşunii este limitată, este necesară 
planifiarea, în special în sezonul secetos sau pe timpul iernii;  

 este necesară creşterea cantităţii de hrană pe timpul rece, ploios sau 
perioadele cu vânt. 

Multe ingrediente furajere pot cauza îmbolnăviri în anumite circumstanţe. 
Crescătorii sunt conştienţi de pericolele cauzate de acidoza ruminală, 
intoxicarea cu nitraţi, nitriţi, efectele contaminării cu fungi. 

 
2.2.5. Hrănirea şi adăparea viţeilor (sursa: Ordinul 72/2005, ANSVSA) 
 Toţi viţeii trebuie să fie hrăniţi de cel puţin 2 ori pe zi. 
 Accesul la hrană trebuie să se facă uşor; hrana trebuie să fie în 

cantitate suficientă; administrarea hranei trebuie să se facă cu regularitate, 
respectându-se anumite intervale de timp. 

 Furajarea se va face în funcţie de vârstă, greutate corporală, cerinţe 
fiziologice, cerinţe comportamentale, cu respectarea normelor ştiinţifice. 

 Hrana viţeilor trebuie să conţină o cantitate suficientă de fier, pentru a 
se asigura un nivel mediu sanguin de hemoglobină de cel puţin 4,5 mmol/litru. 

 Se va asigura o raţie zilnică minimă de furaje fibroase pentru fiecare 
viţel de peste 2 săptămâni, cantitatea crescând de la 50 la 250 g/zi pentru viţeii 
cu vârsta între 8 şi 20 de săptămâni. 

 Periodic vor fi recoltate probe de furaje pentru examenul de laborator, 
iar în caz de morbiditate – mortalitate, se fac recoltări de furaje incriminate. 

 Buncărele pentru depozitarea furajelor vor fi amplasate cu respectarea 
normelor de biosecuritate. 
 

 

Substituentul de colostru sub formă de praf se foloseşte numai în 
absenţa celui natural. În anumite cazuri se recomandă programul de 
vaccinare a vacilor pentru ridicarea nivelului de anticorpi din colostru. 
Mulţi viţei separaţi sau rămaşi fără mame nu primesc cantitate 
suficientă de colostru deci se impune suplimentarea acesteia cu 
substituenţi comerciali. 

 
Tabelul 12. Norme de hrană pentru viţei (surse: Ord. 249/2003) 

Greutate 
corporală, (kg) 

Spor mediu 
zilnic, (g/zi) 

SU maximă 
(kg/zi) 

UNL 
(/zi) 

PDI 
(g/zi) 

Ca 
(g/zi) 

p 
(g/zi) 

40 

400 0,8 1,27 - - - 

600 0,8 1,48 - - - 

800 0,8 1,69 - - - 
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60 

600 1,2 1,8 - - - 

800 1,2 2,01 - - - 

1000 1,2 2,38 - - - 

80 

600 1,7 2,14 240 14 8 

800 1,7 2,43 283 19 10 

1000 1,7 2,8 328 23 12 

100 

600 2,3 2,48 273 15 9 

800 2,3 2,91 320 20 11 

1000 2,3 3,33 369 24 13 

125 

600 3 2,91 265 16 10 

800 3 3,38 308 21 12 

1000 3 3,96 351 25 14 

 
 

Recomandare de bunăstare pentru noii nascuţi 
Se va asigura o cantitate suficientă de colostru viţeilor. 
 
2.3. Scorul de condiţie corporală la vacile de lapte (SCC) 

 

 

Condiţia corporală se referă la cantitatea relativă de grăsime corporală 
subcutană (rezerva energetică a vacilor). Wildman şi col., (1982) a dezvoltat un 
sistem de evaluare (de la 1 la 5) care apreciază cantitatea de grăsime 
subcutană depusă. Majoritatea sistemelor de evaluare a condiţiei corporale la 
vacile de lapte (SCC – Body Condition Scoring) utilizează o scală de evaluare de 
5 puncte divizată la rândul ei în sferturi de punct. Aprecierea condiţiei 
corporale este un instrument managerial foarte important atunci când se 
doreşte maximizarea producţiei de lapte şi a eficienţei reproducţiei în acelaşi 
timp cu reducerea incidenţei bolilor metabolice şi a altor afecţiuni peripartale. 

Supraponderalitatea în timpul fătării (SCC  4,0) duce, ulterior la scăderea 
ingestei de furaj şi creşterea incidenţei problemelor post-partale. 
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Subponderalitatea la fătare (SCC  3,0) pe de altă parte, are ca rezultat o 
producţie mică la nivelul vârfului de lactaţie şi scăderea cantităţii de lapte pe 
întrega lactaţie. De asemenea, vacile nu trebuie să piardă mai mult de o 
unitate (1 punct) din condiţia corporală pe perioada lactaţiei. Pierderea 
excesivă de greutate la începutul lactaţiei se va evidenţia prin scăderea 
eficienţei reproductive. 

Ferguson şi col., (1994) la Universitatea din Pennsylvania a dezvoltat un 
protocol de evaluare a SCC pentru vacile de lapte. Acest sistem utilizează o 
diagramă ce ghidează evaluatorul către aprecierea unor zone anatomice 
pelvine şi zona şalelor. Utilizarea diagramei oferă sistemului de evaluare 
consistenţă şi repetabilitate în determinări. Sistemul îşi concentrează 
acurateţea către scorurile din partea de mijloc a scalei (2,5 – 4,0), scoruri 
întâlnite la majoritatea vacilor. De asemenea, “zona de mijloc” a SCC 
reprezintă o zonă critică pentru luarea deciziilor manageriale. Scorurile peste şi 
sub această arie indică probleme semnificative la nivel de fermă, de aceea 
evaluarea exactă a scorurilor în extremele scalei nu prezintă o prea mare 
importanţă. 

În timp ce majoritatea vacilor îndeplinesc criteriile descrise, câteva nu se 
vor potrivi exact cu acestea. Ultima formă de SCC a trebuit ajustată luând în 
considerare observaţiile făcute pe toate zonele descrise. De asemenea, 
utilizând sistemul “sfertului de punct” multe vaci se vor situa între două scoruri 
(ex. 2,75 – 3,0). Date fiind circumstanţele, evaluatorul va trebui să aleagă 
scorul cel mai apropiat. O diferenţă de 0,25 puncte la scor nu este 
semnificativă în majoritatea circumstanţelor. Primul pas descris de schema de 
evaluare este aprecierea liniei ce uneşte vârful unghiului extern al iliumului cu 
zona articulaţiei coxofemurale şi apoi tuberozitatea ischiatică. Dacă această 
linie este angulară (în formă de V) sau nu (forma de U), acest pas este în 
general cel mai dificil din procesul de evaluare, mai ales dacă vaca se situează 
între 3,0 şi 3,25 puncte. Dacă rezultatul observaţiei e nesigur, atunci se trece la 
pasul următor. Se priveşte vaca din spate. Se observă îmbrăcarea cu grăsime a 
unghiului extern al iliumului, a tuberozităţii ischiatice precum şi proeminenţa 
ligamentelor caudale şi sacrale. Din acest punct, evaluatorul poate acorda în 
mod obişnuit un scor adecvat. Când a fost determinat un anumit scor, 
evaluatorul va continua procesul de evaluare până la sfarşit şi va vedea dacă 
paşii adiţionali vor confirma scorul final. 

Din punct de vedere managerial există patru perioade principale din ciclul 
productiv al vacii – începutul, mijlocul, sfârşitul lactaţiei şi perioada de 
înţărcare. În fiecare etapă se petrec modificări legate de nivelul productiv, 
ingesta, acumulare etc. Aprecierea evoluţiei rezervelor corporale în aceste 
condiţii poate fi extrem de utilă. 
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Din acest punct de vedere, există cinci faze în care se poate aprecia 
condiţia corporală: 

 Fătarea – cercetările au arătat că o condiţie corporală de 3,25 – 3,75 
va putea asigura susţinerea unei producţii de lapte normale şi reîntoarcerea la 
reproducţie la timpul programat (cca. 90 zile).  

 Începutul lactaţiei – în acest interval are loc exprimarea maximă a 
nivelului productiv, dar se constată un nivel foarte scăzut al ingestei de SU din 
furaj. În aceste condiţii se va observa o scădere severă a resurselor energetice 
corporale, dar acestea nu ar trebui să depaşească maxim 1 punct pe scala SCC. 
Ideal ar fi ca acesta să scadă de la 3,5 la maxim 2,75. O scădere mai accentuată 
a acestui nivel arată un management defectuos al hrănirii. 

 A doua parte a lactaţiei – e legată de creşterea ingestei de SU şi 
începutul refacerii resurselor energetice dar şi faza de platou a producţiei de 
lapte. Creşterea foetusului este nesemnificativă în acestă fază, de aceea nu va 
fi luată în calcul. La sfârşitul acestei faze SCC ar trebui să fie 3,0 şi de aceea 
trebuie atent corelată refacerea rezervelor cu producţia ridicată. 

 Ultima parte a lactaţiei – scade foarte mult producţia de lapte, de 
asemenea şi ingesta de SU şi începe să se evidenţieze creşterea fetală. În mod 
ideal SCC ar trebui să crească până la sfârşitul perioadei până la 3,25.  

 Înţărcarea vacii – este ultima perioadă, în care se sistează producţia 
laptelui şi foetusul cunoaşte maximul creşterii. Este perioada în care se 
produce creşterea SCC de la 3,25 la 3,5. În această perioadă trebuie găsit un 
echilibru al raţiei astfel încât vacile să nu devină supra sau subponderale. 

 
2.4. Comportamentul bovinelor (Gjodesen şi col., 2010) 
Principala sursă de hrană a bovinelor o reprezintă iarba şi alte plante 

fibroase. La origini, bovinele au fost animale de pădure, care străbăteau 
distanţe mari în căutarea hranei, apei şi locurilor adecvate de odihnă. Bovinele 
aparţin grupului de animale diurne. Aceasta înseamnă că hrănirea, 
comportamentul social, îngrijirea corporală etc. au loc ziua, iar în cea mai mare 
parte a nopţii animalele se odihnesc. De asemenea, bovinele sunt animale 
gregare. 

 
Comportamentul social 
Orice interacţiune între animale din aceeaşi specie reprezintă o formă de 

comportament social. La fel ca alte animale gregare, bovinele prezintă un 
comportament social bine dezvoltat. Acesta poate fi structurat în: 
comportament conflictual (de exemplu confruntare, ameninţare) şi 
comportament neagresiv (de exemplu igienizarea reciprocă/socială). Animalele 
dintr-o turmă aflată la păşunat sau cele dintr-un sistem de adăpost cu 
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stabulaţie liberă intră în contact în diverse moduri şi deseori realizează 
simultan aceeaşi activitate, precum odihnă sau consumul de furaje. 

 
Comportamentul conflictual 
Contactele fizice agresive au loc în etapa de stabilire a structurii ierarhice. 

Luptele frontale (cap la cap) sunt cele mai violente, dar şi împunsul în zona 
umărului şi laterală poate fi foarte violent. Din momentul stabilirii ierarhiei, 
predomină comportamentul de ameninţare.  

Ameninţarea agresivă se intensifică atunci când animalul îşi împinge şi îşi 
clatină capul în direcţia adversarului. Atunci când resurse precum hrana, apa, 
spaţiile de odihnă etc. sunt limitate, comportamentul agresiv se intensifică 
considerabil şi poate deveni foarte violent. Pentru a înţelege cauzele care 
conduc la o astfel de situaţie – şi anume resursele limitate, este nevoie de o 
înţelegere clară a nevoilor reale ale animalului. 

 
Comportamentul social de îngrijire 
Bovinele au o necesitate aparte de a linge şi a fi linse de către egalii lor. 

Prin urmare, igienizarea prin lins trebuie privită ca o manifestare normală. 
Atunci când are loc igienizarea reciprocă, distanţa individuală este ignorată 
fără a genera reacţii agresive. Toate animalele dintr-un grup beneficiază de 
igienizarea prin lins, dar nu toate realizează această activitate. Animalele cu 
rang similar manifestă acest comportament mai frecvent decât cele cu rang 
diferit. Igienizarea reciprocă contribuie la stabilitatea ierarhiei sociale. 

 
Comportamentul de confort 
Termenul comportament de confort se referă la toate tipurile de 

manifestări prin care bovinele işi sporesc bunăstarea fizică. Cea mai importantă 
activitate este îngrijirea, dar bovinele mai obişnuiesc să se întindă şi să se 
scuture. Rolul igienizării cu limba este de îndepărtare a excrementelor, urinei şi 
paraziţilor şi menţinere a pielii şi părului într-o condiţie bună. Se consideră că, 
dincolo de aspectele sociale, igienizarea este determinată de stimuli externi, cu 
alte cuvinte factori care irită pielea.  

Viţeii de vârsta mare petrec 4 – 6% din timpul zilei şi al nopţii pentru 
activităţi de igienizare, în timp ce la vacile adulte se înregistrează un procent de 
1%. 

 
2.5. Inspecţia bovinelor  
Animalele din sistemele intensive de creştere trebuie să fie inspectate 

amănunţit cel puţin o dată pe zi. Toţi îngrijitorii trebuie să fie familiari cu 
comportamentul normal al bovinelor şi să observe semnele de boală sau de 
stres. Aceste semne includ: nelinişte; separare de grup; comportament 
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anormal; scăderea greutăţii corporale; pierderea apetitului; scăderea bruscă a 
producţiei de lapte; constipaţie;  diaree; lipsa rumegării; scurgeri din nări sau în 
ochi; hipersalivaţie; tuse persistentă; respiraţie neregulată sau accelerată; 
odihnă în poziţii anormale; articulaţii inflamate; schiopătură; mastită. 
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