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REZUMAT 
Conceptul de bunăstare animală necesită o abordare multidisciplinară 

ceea ce implică îmbinarea cunoştinţelor de biologie animală cu cele de 
etologie, fiziologie, nutriţie, medicină veterinară, psihologie şi nu în ultimul 
rând interacţiunea om-animal pentru o mai bună înţelegere a acestuia. 
Obiectivul studiului este acela de a informa crescătorii de păsări cu privire la 
implementarea standardelor şi cerinţelor minime de bunăstare la nivel de 
fermă. Acestea standarde se referă la respectarea anumitor condiţii 
(întreţinere, furajare, adăpare, manipulare a păsărilor), activităţi de inspecţie, 
monitorizare şi urmărire în sistemele de producţie intensivă pentru asigurarea 
unei stări de sănătate şi bunăstare corespunzătoare. 

Cuvinte cheie: bunăstare, cerinţe, standarde, pui de carne, tineret 
reproducţie 

 
SUMMARY 
The concept of animal welfare needs a multidisciplinary approach which 

combine the knowledge of animal biology with knowledge of ethology, 
physiology, nutrition, veterinary medicine, psychology and with knowledge on 
the human-animal interaction, for a better understanding of it. The purpose of 
the study is to inform the poultry farmers on the implementation of the 
minimal compulsory welfare standards and requirements in the poultry farm. 
These standards concern the observation of specific conditions (maintenance, 
feeding, watering, bird handling), activities of inspection, monitoring and 
supervision of the intensive production systems with the purpose to ensure a 
proper health state and welfare of the poultry. 
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INTRODUCERE 
Conform Enciclopediei Comportamentului Animal (Bekoff, 2004), 

"Bunăstarea animalelor vizează calitatea individuală a vieţii". Pentru definirea 
bunăstării animalelor este important modul în care animalele percep "calitatea 
vieţii" lor şi modul în care conceptualizăm "calitatea vieţii" animale. În acest 
context, conceptul de bunăstare animală necesită o abordare multidisciplinară 
ceea ce implică îmbinarea cunoştinţelor de biologie animală cu cele de 
etologie, fiziologie, nutriție, medicină veterinară, psihologie şi nu în ultimul 
rând interacțiunea om-animal pentru o mai bună înțelegere a acestuia (Carenzi 
şi Verga, 2009). 

În general, bunăstarea animală poate fi exprimată prin „cele 5 libertăţi” ce 
definesc mai degrabă condiţiile ideale decât standardele de bunăstare (Tabelul 
1; Farm Animal Welfare Council-http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm; J.E 
Cooper şi M.E. Cooper, 2010). 
 
Tabelul 1. Cele „5 libertăţi” (J.E Cooper şi M.E. Cooper, 2010; Farm Animal Welfare 
Council-http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm) 

Libertate față de: Condiții Exemplu de compromis 

1. Foame şi sete Asigurarea accesului la hrană 
corespunzătoare şi apă 
proaspătă 

Puii de carne hrăniți cu diete 
restricționate pot fi înfometați 

2. Disconfort Asigurarea unor condiții de 
microclimat corespunzătoare, 
inclusiv asigurarea zonei de 
odihnă  

Condiții de cazare şi creştere 
inadecvate 

3. Durere şi boală Prevenirea bolilor, 
diagnosticarea la timp şi 
tratamentul acestora 

Neobservarea semnelor clinice de 
boală duce la netratarea 
corespunzătoare a păsărilor prin 
urmare un management sanitar-
veterinar slab 

4. Frică/teamă şi 
stres 

Asigurarea unor condiții şi 
tratamente care să evite 
suferința mentală 

Comportament social inadecvat 
poate produce frică şi stres (ex. în 
cazul multor specii de păsări un 
număr mare de masculi) 

5. De a-şi exprima 
comportamentul 
natural 

Asigurarea spațiului şi 
condițiilor necesare  

Păsările cazate în baterii nu-şi pot 
manifesta comportamentul natural 

 Păsările de apă care sunt limitate 
prin tăierea penajului sau 
îndepărtarea chirurgicală a acestuia 
nu vor fi capabile să-şi manifeste 
comportamentul normal de migrare 
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În România trebuie să se acorde o atenţie deosebită adaptării sistemelor 
de creştere şi exploatare a păsărilor la cerinţele Uniunii Europene. Totodată, 
este necesar să se protejeze acele caracteristici ale creşterii şi exploatării 
păsărilor care reprezintă avantaje competitive în termeni de calitate a 
produselor şi impact asupra mediului înconjurător (Johansen şi col., 2010). 

În Directiva Consiliului nr. 43/ 2007/ 28 iunie 2007 (Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene) sunt stabilite o serie de standarde minime pentru 
protecția puilor destinați producției de carne. Acestea se referă la respectarea 
anumitor condiții, activități de inspecție, monitorizare şi urmărire în sistemele 
de producție intensivă. Aceste standarde nu se aplică însă pentru creșterea la 
sol pe așternut permanent, creșterea la sol cu acces liber în padocuri 
exterioare şi producția ecologică de pui de carne. 

Obiectivul studiului este acela de a informa crescătorii de păsări cu privire 
la implementarea standardelor şi cerințelor minime de bunăstare la nivel de 
fermă. 
 

1. Recomandări de bune practici privind aprovizionarea cu pui de o zi:  
 Înainte de popularea cu pui, toate adăposturile trebuie să fie bine 

curăţate, dezinfectate şi libere de agenţi infecţioşi conform Planului Sanitar 
Veterinar şi pentru Bunăstare, întocmit de medicul veterinar în colaborare cu 
şeful de fermă. 

 Puii de o zi trebuie manipulaţi cu grijă, adăpostiţi într-un mediu 
corespunzător şi îngrijiţi de un număr suficient de persoane care trebuie să 
aibă abilităţi, competenţe şi cunoştinte necesare pentru menţinerea sănătăţii 
şi bunăstării păsărilor. 

 Puii de o zi trebuie livraţi de la staţia de incubaţie în cutii de carton sau 
plastic, transportaţi în camioane cu sisteme de ventilaţie şi descărcaţi în 
adăpostul deja pregătit, decontaminat şi încălzit.  

 
2. Adăpostul şi cazarea (Ordinul nr. 30/2010 ANSVSA; RSPCA, 2001; 

Johansen şi col., 2010; DEFRA’s Animal Welfare, 2002). 
 Pentru clădirile de dimensiuni mici de aproximativ 4 m lungime, cu o 

capacitate de 500 păsări, înălţimea până la plafon să fie de minim 2,5 m la 
coamă. 

  Adăposturile mari să aibă o înălţime de minim 3 m. Pereţii laterali ai 
adăposturilor trebuie să aibă aproximativ 0,6 m înălţime şi sunt prevăzuţi, după 
caz, cu trape de ieşire. 

 Adăposturile trebuie proiectate şi construite respectând condiţiile 
meteorologice locale pentru a fi rezistente la schimbările sezoniere extreme 
ale vremii. 
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 Adăposturile noi sau în curs de modernizare trebuie să fie proiectate 
pentru facilitarea manipulării păsărilor şi transportul redus în timpul 
depopulării. 

 Pereţii interiori trebuie să fie netezi şi construiţi dintr-un material 
rezistent la acţiunile sanitar-veterinare de dezinfecţie şi la soluţiile utilizate. 

 Puii nu trebuie să vină în contact cu suprafeţe sau emanaţii toxice (ex. 
vopsele, conservanţi de lemn sau dezinfectanţi), cu excepţia cazului în care se 
utilizează conservanţi cu rol insecticid.  

 Pentru facilitarea descărcării/încărcării puilor la populare/depopulare 
platforma trebuie amplasată în afara adăpostului, să fie curată, confecţionată 
de preferat din beton pentru o mai bună dezinfecţie şi să nu ofere adăpost 
păsărilor sălbatice sau rozătoarelor. 

 Materialele utilizate pentru construcţia adăpostului şi, în particular, 
pentru construcţia cuştilor, boxelor şi echipamentelor cu care puii pot intra în 
contact nu trebuie să fie dăunătoare şi să poată fi curăţate şi dezinfectate. 

 Accesoriile nu trebuie să aibă muchii ascuţite care să prejudicieze puii.  
 La intrarea în adăpostul de păsări sunt vizibile următoarele informaţii: 

a) suprafaţa totală disponibilă pentru păsări; 
b) numărul total de păsări introduse; 
c) numărul total de hrănitori şi adăpători; 
d) parametrii de calitate ai aerului; 
e) nivelul şi regimul de iluminat; 
f) proceduri de urgenţă (acţiuni în caz de incendiu, inundaţii, de 
insuficienţă a echipamentelor automate; temperaturi externe 
extreme). 

 
Aşternutul: 
 Puii se întreţin pe aşternut uscat şi friabil (conform CE 43/2007) de la 

vârsta de o zi până ating greutatea dorită. Este recomandat ca puii de carne să 
fie cazaţi în construcţii fără ferestre şi fără acces în aer liber. În mod evident, 
aceste recomandări nu se aplică sistemelor de creştere cu acces liber în padoc 
şi sistemelor ecologice. 

 Puii trebuie să aibă acces permanent la aşternut. 
Aşternutul trebuie: 

a) să fie de bună calitate, de preferat talaş; 
b) să fie depozitat în condiţii igienice şi păstrat în loc uscat; 
c) să fie dintr-un material adecvat şi cu o dimensiune corespunzătoare 
a particulelor; 
d) să fie menţinut uscat, friabil şi înlocuit dacă e cazul; 
e) să aibă adâncimea medie minimă de 5 cm pentru a permite diluarea 
dejecţiilor; 
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f) să permită păsărilor să se scalde în el; 
g) să fie completat zi de zi cu aşternut proaspăt, dacă este cazul; 
h) să fie întreţinut în condiţii de igienă. 

 În cazul în care efectivele de pui sunt întreţinute pe un aşternut de 
calitate slabă se favorizează apariţia pododermatitelor, dermatita jaretului şi 
dermatita pieptului. Astfel de leziuni pot provoca dureri, şchiopături şi 
acţionează ca o poartă de intrare a infecţiilor bacteriene care, în final, duc la 
obţinerea unor carcase inferioare calitativ şi implicit la declasarea carcaselor la 
abatorizare.  

 Umiditatea aşternutului este o cauză cheie a acestor probleme şi este 
influenţată de: proiectarea şi managementul adăpătorilor; rata de ventilaţie a 
aerului; materialul aşternutului şi adâncimea acestuia; densitatea efectivului 
de pui; hrană (calitatea materiilor prime şi formularea reţetelor de nutreţ 
combinat) şi de sănătatea efectivului.  

 Managementul slab al aşternutului duce la umezirea acestuia şi poate 
produce: 

- afectarea sistemul respirator din cauza excesului de amoniac şi 
predispoziţia la infecţii respiratorii ca urmare a creşterii presiunii 
infecţioase în adăpost;  

- reducerea performanţelor de creştere; 
- incidenţă crescută a bolilor parazitare, în special a coccidiozei, 

deoarece umiditatea excesivă favorizează maturizarea ouălor de 
coccidii; 

- infecţii microbiene. 
 Trebuie asigurată o suprafaţă de pardoseală suficientă pentru fiecare 

pui de carne, ca factor esenţial pentru dezvoltarea, sănătatea, bunăstarea 
generală a acestuia şi în final, pentru obţinerea unor carcase de calitate. 

 Conform Directivei CE 43/2007, statele membre trebuie să se asigure 
că densitatea la populare într-o exploataţie (într-un adapost) nu depăşeşte 33 
kg/m² greutate vie (GV). Densitatea admisibilă de către autorităţi poate creşte 
până la 39 kg/m² GV, cu condiţia ca proprietarul sau crescătorul să respecte 
anumite cerinţe suplimentare. Având în vedere condiţiile de climat şi dotările 
tehnologice din fermele din România, este de aşteptat ca unele exploataţii să 
funcţioneze la limita inferioară a densităţii de populare (33 kg/m² GV), iar 
altele să fie capabile să îndeplinească cerinţele pentru limita superioară a 
denistăţii de populare admisibile, respectiv 39 kg/m² GV (Johansen şi col., 
2010). 

 Conform Directivei CE 43/2007 densitatea de populare permisă este de 
maxim 42 kg/m² GV, dacă sunt îndeplinite standarde excepţionale privind 
bunăstarea, pentru o perioadă îndelungată de timp. În prezent, aplicarea 
acestei derogări în România nu este realistă, dar este posibil ca unele dintre 
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exploataţiile noi şi cu un management performant să îndeplinească aceste 
criterii privind densitatea sporită (Johansen şi col, 2010). În cazul în care 
proprietarul sau crescătorul doreşte să aplice o densitate de populare mai 
mare de 33 kg/m² GV, acest lucru trebuie comunicat autorităţilor competente 
cu cel puţin 15 zile înainte de popularea adăpostului. 

 Scoaterea puilor la o vârstă fragedă în afara adăpostului, permite 
cunoaşterea şi familiarizarea lor cu mediul înconjurător şi reduce teama. Acest 
lucru poate fi un beneficiu, în special pentru păsările crescute în aer liber 
(sistem free-range) şi poate încuraja comportamentul acestora. 

 După depopularea finală a unui adăpost se îndepărtează întregul 
aşternut şi se efectuează acţiunile sanitar-veterinare de dezinfecţie. 

 Durata ciclului de productie depinde de greutatea de livrare, stabilită 
de comun acord cu beneficiarul (abatorul, fabrica de procesare). În funcţie de 
acest parametru, păsările sunt livrate în unul sau două loturi (la intervale de 
câteva zile). Livrarea în doua loturi se numeşte “depopulare parţială”. Această 
metodă permite creşterea producţiei de carne pe m2, fără a se depăşi limita 
densităţii de populare în faza finală de îngrăşare. 
 

Echipamente şi instalaţii din adăpost 
Se recomandă ca adăposturile să fie încălzite şi dotate cu un sistem de 

ventilaţie conectate la un sistem de rezervă pentru alimentarea cu energie 
electrică.  

 Ventilatoarele, dispozitivele de distribuire a hranei sau orice alte 
echipamente trebuie construite, amplasate, manipulate şi întreţinute astfel 
încât să genereze cât mai puţin zgomot posibil.  

 Este necesar ca sistemul de ventilaţie să aibă o capacitate suficient de 
mare pentru a evita supraîncălzirea şi, acolo unde este cazul, să fie folosit în 
combinaţie cu un sistem de încălzire pentru a elimina excesul de umiditate (CE 
43/2007). În plus, în perioadele cu temperaturi ridicate este indicat să se utilize 
un sistem de răcire.  

 Trebuie luate măsuri pentru ca hrănitorile să nu se încingă, mai ales 
atunci când sunt folosite cele din metal. În perioada de acomodare se pot 
suplimenta adăpătorile şi hrănitorile.  

 Instalaţiile electrice de înaltă tensiune trebuie să fie: 
a) inaccesibile puilor de carne; 
b) bine izolate şi corect împământate; 
c) protejate de rozătoare; 
d) testate cel puţin o dată pe an de către o persoana competentă 
(rezultatul acestui test se înregistrează); 
e) în stare bună de funcţionare. 



Analele IBNA vol. 29, 2013 

 

63 

 

 Hrănitorile şi adăpătorile sunt menţinute curate, fără urme de 
aşternut.  

 
Microclimatul din adăpost 
 În microclimatul adăposturilor pentru pui nu trebuie să existe nimic 

care să cauzeze prejudicii sau suferinţe acestora. 
 În adăposturile interioare: 
a) nivelul de sunet este redus la minimum; 
b) sistemele de ventilaţie, maşini de alimentare şi alte echipamente sunt 

construite, amplasate şi menţinute astfel încat să producă cât mai puţin 
zgomot posibil. 

 Este important ca instalaţiile să asigure un microclimat propice în 
adăpost – schimb de aer, temperatură, iluminat şi nivel de zgomot, 
corespunzător nevoilor fiziologice şi etologice (comportamentale) ale păsărilor 
(CE 43/2007).  

 Concentraţia maximă de NH3 din adăpost nu trebuie să depăşească 20 
ppm, iar concentraţia maximă de CO2 din adăpost nu trebuie să depăşească 
3000 ppm. 

 Puii de carne cu performanţe ridicate necesită condiţii optime de 
temperatură şi umiditate indicate în tabelul 2 (Johansen şi col., 2010).  

 
Tabelul 2. Condiţiile de microclimat din adăpost (Johansen şi col., 2010) 

Săptămâna 

Temperatura (°C) 

Umiditatea 
relativă (%) 

În spaţiile cu încălzire locală 
suplimentară 

În spaţiile fără 
încălzire locală 

Sub eleveuză În restul încăperii 

1 34-30 24-20 33 50-70 
2 30-26 20-28 29 50-70 
3 26-24 20-18 25 50-70 
4 24-20 20-18 22 55-75 
5 - 20-18 20 55-75 
continuare - 20-18 18 55-75 
*) La densităţi de populare de peste 33 kg/m2GV, umiditatea medie nu trebuie să depăşească 70% în 
condiţiile în care temperatura este sub 10°C. 

 

 

Se recomandă consultarea indicaţiilor din ghidurile tehnologice puse la 
dispoziţie de companiile producătoare de hibrizi de carne 
 

 Păsările trebuie expuse la lumină naturală, cât mai curând posibil, de 
preferat după prima săptămână de viaţă, timp în care poate fi utilizată lumina 
artificială cu o cerinţă minimă de 20 lucşi. Unii producători expun puii la lumina 
zilei chiar de la o zi, iar alţii de la vârsta de trei zile. 
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 Umiditatea din adăposturile păsărilor este influenţată de densitatea şi 
dimensiunea acestora, de respiraţie şi de umiditatea relativă a aerului. Atunci 
când umiditatea relativă din adăpost este peste 70%, creşte umiditatea 
aşternutului, motiv pentru care umiditate relativă din adăpost se menţine între 
50 şi 70%, printr-o ventilaţie şi/sau încălzire corespunzătoare. 

 Clădirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat la o intensitate de cel 
putin 20 lucşi în timpul perioadelor de iluminare, măsurată la nivelul ochiului 
păsării, iar suprafaţa utilizabilă a acestora trebuie iluminată în proporţie de cel 
puţin 80%. La recomandarea medicului veterinar, poate fi permisă o reducere 
temporară a nivelului luminii. 

 Lumina naturală este furnizată: 
a) în orice moment în timpul perioadei de lumină naturală; 
b) prin toate deschiderile luminoase care reprezintă 3% din suprafaţa 

adăpostului. Minim 90% din toate deschiderile necesare de lumină nu sunt mai 
mici de 0,56 m2 (0,75 x 0,75 m sau 1,0 x 0,56 m).  

 În perioada de după prima săptamână de viaţă până aproape de 
sacrificare (aproximativ cu 3 zile înainte), trebuie să se respecte un ciclu de 
iluminatul de 24 de ore care să includă perioade de întuneric de minimum 6 
ore în total, cu cel puţin o perioadă neîntreruptă de minimum 4 ore, excluzând 
perioadele de semiîntuneric. 

 Stresul cauzat de caldură/frig trebuie evitat.  
 Asigurarea temperaturii optime în adăpostul de creştere, la nivelul 

puilor, se realizează cu ajutorul eleveuzelor înainte de introducerea puilor 
pentru a se evita diferenţele de temperatură.  

 În timpul perioadei în care puii stau sub eleveuze comportamentul lor 
este  monitorizat şi temperatura ajustată în consecinţă. 

 Eleveuzele sunt prevăzute cu surse suplimentare de iluminare, în 
special în primele zile de viaţă, pentru a atrage puii la sursa de căldură, furajare 
şi adăpare. 
 

 

În cazul în care se utilizează eleveuze: o atenţie deosebită este luată în 
plasarea şi menţinerea căldurii eleveuzei, pentru a se asigura împotriva 
riscului de incendiu şi a emisiilor de monoxid de carbon 

 
 Ventilaţia trebuie să fie suficientă pentru a se evita supraîncălzirea şi, 

după caz, combinată cu sisteme de încălzire pentru a se elimina umezeala 
excesivă. 

 Nivelul zgomotelor trebuie redus la minim.  
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3. Hrana şi apa (RSPCA, 2011; Ord. nr. 249/2003; Ord. nr. 63/2012) 
 Hrana trebuie să fie disponibilă fie în permanenţă, fie sub formă de 

tain (perioada de timp maximă în care se recomandă retragerea hranei cu 12 
ore înainte de sacrificare) 

 Adăpătorile trebuie poziţionate şi întreţinute astfel încât să se reducă 
la minimum pierderile de apă accidentale. 

 Puii trebuie hrăniţi cu nutreţ combinat care să satisfacă cerinţele 
nutriţionale ale hibridului, pe faze de creştere şi să permită menţinerea unei 
stări bune de sănătate.  

 Producătorii de furaje trebuie să ataşeze certificatul de conformitate în 
care este specificat conţinutul în nutrienţi al nutreţului respectiv. 

 Conţinutul maxim de micotoxine din furajele administrate păsărilor nu 
trebuie să depăşească următoarele niveluri: 

a. deoxinivalenol: 8 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere, 12 
mg/kg pentru produse din porumb şi 5 mg/kg pentru furaje 
combinate; 

b. zearalenonă: 2 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 3 
mg/kg pentru produse din porumb; 

c. ochratoxina A: 0,25 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 
0,1 mg/kg pentru furaje combinate; 

d. fumonisina: 60 mg/kg pentru porumb şi produse din porumb şi 20 
mg/pentru furaje combinate. 

 Nu sunt permise furajele care conţin proteine de origine animală sau 
derivate ale acestora, cu excepţia produselor lactate. 

 Furajele trebuie depozitate în condiţii de igienă şi siguranţă, sunt 
transportate, livrate şi stocate astfel încât să se prevină infestarea, 
contaminarea sau umectarea acestora.  

 Nu se administrează furajele învechite sau contaminate şi nici resturile 
de furaje. 

 În cazul în care este instalat un sistem nou de hrănire, acesta trebuie 
alimentat cu furaje. 

 Necesarul de front de furajare/pasăre:  

 hrănitori liniare simple minim 25 mm şi duble minim 12,5 mm, 

 hrănitori circulare minim 16 mm. 
 Hrana trebuie să fie depozitată, transportată şi furnizată astfel încât să 

se prevină infestarea, contaminarea sau umezirea.  
 Distribuirea hranei să fie uniformă pe traseul de alimentare, iar 

hrănitorile să fie distribuite la distanţe aproximativ egale în adăpost, astfel 
încât distanţa pe care puii o parcurg până la hrănitori să fie mai mică de 4 
metri. 
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 Utilizarea sârmelor peste hrănitori este interzisă, dar, în cazul în care 
acestea se folosesc ele sunt acoperite cu tuburi de plastic pentru a descuraja 
păsările să se urce pe ele şi nu sunt electrificate sau conectate la surse 
electrice. 

 Echipamentul de furajare trebuie menţinut în condiţii igienice. 
 
Tabelul 3 prezintă parametrii minimi ai reţetelor de nutreţuri combinate 

folosite în hrana puilor de carne şi a celor de reproducţie (conform Ordin nr. 
249/2003). 

 
Tabelul 3. Parametrii minimi ai reţetelor de nutreţuri combinate folosite în hrana puilor 
de carne şi a celor de reproducţie (valorile se referă la 88% substanţă uscată)* 

Specia, direcţia de 
exploatare, vârsta 

EM 
MJ/kg 

PB 
% 

Met. 
% 

Met.+ 
cist, % 

Liz. 
% 

Ca 
% 

P total 
% 

Na 
% 

Vit. A 
U.I./kg 

Vit. D3 

U.I./kg 
Vit. E 
mg/kg 

NC prestart, broiler 
(0 – 1 săpt.) 

12,6 22,0 0,55 0,90 1,20 0,90 0,60 0,12 8.000 1.500 30 

NC start, broiler  
(0 – 3 săpt.) 

12,5 21,0 0,50 0,85 1,10 0,90 0,60 0,12 6.000 1.000 10 

NC creştere-
dezvoltare, broiler 
(3 – 5 săpt.)   

13,0 20,0 0,40 0,75 1,00 0,80 0,60 0,12 6.000 1.000 10 

NC finisare, broiler 
(5 – 7 săpt.) 

13,3 18,0 0,35 0,65 0,90 0,70 0,50 0,12 5.000 750 7,5 

NC start, tineret 
reproducţie  

11,5 17,0 0,30 0,60 0,80  1,00 0,60 0,11 6.000 1.000 10 

NC creştere-
dezvoltare, tineret 
reproducţie 

12,0 15,0 0,30 0,50 0,60 1,00 0,50 0,11 4.000 750 10 

NC pregătitor, găini 
reproducţie 

11,5 16,0 0,30 0,50 0,60 1,50 0,50 0,11 6.000 1.000 10 

NC găini 
reproducţie, rase 
grele 

11,5 16,0 0,30 0,50 0,70 3,20 0,50 0,13 10.000 1.500 15 

SURSA: Ordin nr. 249/2003 
*Coţinutul în apă al nutreţurilor combinate nu poate depăşi 14%. Valorile conţnutului intern sunt 
nemodificate la un conţinut de apă cuprins între 12 -  14%. EM - energie metabolizabilă; PB - proteină brută; 
Met.- metionină; Met.+cis. - metionină + cistină; Liz. – lizină; Ca – calciu; P total – fosfor total; Na – sodiu; Vit. 
A – vitamina A; Vit. D3 – vitamina D3; Vit. E – vitamina E. 

 
Adăparea (RSPCA, 2011). Furnizarea unei cantităţi corespunzătoare de 

apă este esenţială pentru o bună stare de sănătate şi pentru bunăstarea 
păsărilor. Consumul zilnic de apă este influenţat de factori precum 
temperatura, vârsta, greutatea corporală şi consumul de hrană. 

 
Recomandări de bune practici: 
 Puii trebuie să aibă acces liber la apă curată, potabilă, cu excepţia 

cazului în care se execută activităţi veterinare (ex: vaccinări sau tratamente 
medicamentoase). 
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 Instalaţia de alimentare cu apă trebuie testată la fiecare 6 luni pentru 
evaluarea calităţii potabile şi certificarea acesteia. 

 Trebuie asigurată o rezervă de apă în cazul în care există condiţii de 
îngheţ. 

 Rezervorul de stocare să fie prevăzut cu capac instalat astfel încât să 
furnizeze apă pentru toate vârstele pe o perioadă de minim 24 de ore, atunci 
când reţeaua de alimentare cu apă este defectă. 

 În cazul în care se instalează un nou sistem de adăpare acesta nu 
trebuie să fie de tip clopot. 

 Numărul minim de adăpători/număr pui diferă în funcţie de tipul 
acestora: clopot 1/100 de pui; picurător 1/10 pui; cupă 1/28 pui. 

 Adăpătorile trebuie proiectate şi construite pentru a permite accesului 
liber al puilor, şi reducerea pierderilor de apă; înălţimea trebuie să fie reglabilă 
în fucţie de mărimea şi vârsta păsărilor, şi să fie distribuite uniform în adăpost 
astfel încât distanţa pe care puii o parcurg până la ele să fie mai mică de 4 
metri. 

 Se recomandă montarea apometrelor în fiecare adăpost pentru 
monitorizarea consumului de apă. 

 Instalaţia de alimentare cu apă trebuie menţinută în condiţii igienice. 
 Siguranţa chimică (nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor să nu 

depăşească 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilor să nu depăşească 1 
mg/litru) şi microbiologică a apei trebuie monitorizată regulat.  

 Verificarea zilnică şi de mai multe ori pe zi a sistemului de adăpare în 
sezonul foarte cald sau rece şi asigurarea rezervelor de apă pentru minim 24 
ore. 

 Înainte de transportul puilor la abator se asigură apă la discreţie până 
în momentul prinderii acestora. 

 
 

CONCLUZII 
În ultimii ani, şi în ţara noastră, bunăstarea animală a devenit o 

preocupare socială, consumatorii fiind interesaţi atât de calitatea şi originea 
produselor (ouă, carne), cât şi de metoda de producere a acestora (condiţiile 
de întreţinere a animalelor). Asigurarea unui status de bunăstare 
corespunzător a câştigat importanţă economică şi poate aduce un plus de 
valoare produselor finale. În acest context, producătorii trebuie să fie din ce în 
ce mai interesaţi în a se informa cu noutăţile legislative şi cu cercetările 
referitoare la bunăstarea animalelor, datorită atitudinii consumatorilor care, în 
final, determină cererea la nivelul pieţei. 
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