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SUMMARY 
The concept of animal welfare is increasingly important to animal 

production. Feeding is essential for animal welfare, a proper diet providing the 
conditions for a proper state of health of the animal and thus safe foods. The 
investigations conducted by INCDBNA Balotesti aim to achieve the desired 
compatibility between elements such as welfare, nutrition, environment and 
health. 
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In ultimul timp, conceptul de bunăstare devine din ce in ce mai important 

in creșterea animalelor. Bunăstarea animalelor de fermă depinde de 
înţelegerea mai bună a factorilor care influenţează starea de bunăstare, 
contribuţia şi suferinţa fiinţelor simţitoare, conştiente. Bunăstarea animalelor 
de fermă nu este un concept singular. Pentru Homo sapiens, așa cum menționa 
Webster (2009), înseamnă valori, „gradul de respect pentru semenii noştri 
muritori bazat pe conştiinţă şi informat de ştiinţă”. Pentru a fi în măsură să 
acţionăm corect pentru promovarea unei bunăstări depline a animalelor de 
fermă în practică trebuie: (1) dezvoltată baza ştiinţifică de a evalua statusul de 
bunăstare a acelor fiinţe simţitoare; (2) trebuie determinată etica şi valoarea 
atitudinilor omului spre bunăstarea animală, şi (3) dezvoltate instrumente 
pentru promovarea la nivelul fermei prin alte mijloace decât prin legislaţie şi 
politică. Astfel, o multitudine de aspecte scot in evidenta importanta bunăstării 
animalelor: corelație pozitiva intre bunăstarea animalelor, siguranța 
alimentara si producția de carne si lapte: o stare proasta de întreținere si 
furajare este asociata cu inrautatirea stării de sănătate si scăderea 
performantelor productive; transportul si condițiile dinaintea sacrificării pot 
afecta in egala măsura calitatea cărnii. 

Hrana este un element esențial al bunăstării, o hrana de buna calitate 
asigurând confortul nutrițional pentru o buna stare de sănătate. Hrana pentru 
animale presupune cantitate si calitate corespunzătoare, o valoare nutritiva la 
nivelul cerințelor fiziologice, specifice fiecărei specii, rase, categorii de vârsta 
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sau greutate, absenta contaminanților. Tipul de hrănire (ad-libitum) si numărul 
de tainuri zilnice si cantitatea sunt, de asemenea, criterii importante.  

Compoziția hranei, respectiv tipul de ingrediente si valoarea nutritivă a 
acestora, sunt aspecte care trebuie sa fie luate in considerare. Astfel, 
ingredientele trebuie sa fie selectate in funcție de disponibil local, tip 
(energetic, proteic, oleaginos), astfel incit in formula de nutreț combinat 
realizata, sa avem parametrii de calitate la nivelul cerințelor fiziologice. 
Aceasta presupune echilibrarea energo-proteică a rației, asigurarea 
necesarului de minerale si vitamine. Pentru fiecare din aceste substanțe 
nutritive există recomandări care trebuie respectate cu strictețe.  

Hrănirea este diferențiată si in funcție de sistemul de creștere si 
întreținere: intr-un mod sunt furajate animalele in sistem extensiv tradițional 
(sistem recomandat dealtfel pentru ca animalele sunt mai apropiate de mediul 
natural de viață fiind întreținute o parte din timp in afara adăpostului) si 
sistemul intensiv sau semiintensiv acestea ridicând probleme de bunăstare ca 
urmare a spatului per individ si a posibilităților limitate de mișcare. 

O hrana in cantități insuficiente si de proasta calitate induce reducerea 
performantelor bioproductive cauzate de stresul nutrițional cu consecințe 
patologice si comportament anormal. In perspectiva creșterii animalelor 
pentru produse de buna calitate, din motive de siguranța alimentara este 
rezonabil de a înlătura factorii stresanți care pot avea efecte negative la 
sacrificare asupra calității cărnii (creste nivelul de cortizol ca indicator de stres 
cel mai abundent).  

Aplicarea unui sistem de hrănire lichida duce la creșterea bunăstării prin 
consecințele pozitive asupra descreșterii infecțiilor enterice dar, pe de alta 
parte, riscuri exista in condițiile in care apa folosita pentru prepararea hranei 
este de slaba calitate ceea ce atrage pericolul manifestării unor boli enterice.  

Un alt aspect ce trebuie menționat îl constituie înțărcarea prematura, fapt 
ce are consecințe asupra creșterii susceptibilității la boli (in special enterita), 
deoarece echipamentul enzimatic este incomplet dezvoltat. Perioada imediat 
următoare înțărcării, reprezintă o etapa critica ca urmare a unor perturbări 
nutriționale, psihologice si imunologice ce pot afecta starea de sănătate si 
implicit performantele ulterioare. Cu alte cuvinte, ca răspuns la schimbarea 
mediului si separarea de mame, funcțiile si morfologia intestinala a produșilor 
sunt afectate, capacitatea de prevenire a colonizării bacteriilor patogene la 
nivel intestinal este redusa, ceea ce are ca efect creșterea incidenței 
tulburărilor gastro-intestinale, reducerea consumului de hrana si a 
performantelor cu pierderi economice importante pentru crescători.  

Sub aspectul siguranței alimentare, o creștere a animalelor bolnave in 
ferma ar putea duce la o prezenta crescuta a riscului patogen la sacrificare. 
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Utilizarea unor sisteme de hrănire a animalelor bazate pe bune practici de 
igiena, cu respectarea condițiilor optime de bunăstare, creste rezistenta la 
infecții, reduce riscurile asociate siguranței alimentare.  

Mai multe cercetări legate de relația cantitativă intre factorii cu consecințe 
asupra bunăstării si siguranța alimentară se impun. De asemenea, diminuarea 
efectelor negative ale factorilor de risc pe lanț alimentar poate avea rezultate 
pozitive asupra calității carcaselor.  

Scopul principal in hrana animalelor îl constituie optimizarea producției, 
si/sau maximizarea performantelor. Acest din urma aspect, este posibil daca 
sănătatea efectivului si condițiile de management sunt asigurate. Astfel, 
menținerea stării de sănătate are consecințe asupra bunăstării si constituie o 
prioritate in sistemele moderne de producție. Un alt aspect, îl constituie modul 
de hrănire, respectiv hrana organica sau convențională. Hrana organica nu 
admite prezenta, de exemplu a aminoacizilor de sinteza, aceștia putând fi 
înlocuiți cu extracte de plante bogate in aminoacizi. De asemenea, utilizarea 
unor surse locale proteice, pentru reducerea importurilor de soia constituie un 
deziderat. In acest sens, studiile de nutriție si management, pot avea influenta 
asupra sistemelor de producție si managementul resurselor, reducerea 
poluării, producție de cantitate si calitate, reproducție, sănătate si bunăstare. 
Furnizarea de cunoștințe științifice este importanta pentru asigurarea unui 
echilibru al nutrienților, îmbunătățirea conditiilor nutriționale si de mediu, 
calitate nutritiva a produselor animale.  

Se dezvolta astfel metode de realizare a bunăstării animale prin nutriție. 
Modelul animal este folosit pentru studiul metabolismului nutrienților, 
utilizarea acestora, mecanismele bolilor. Cercetările realizate la IBNA Balotesti 
furnizează noi cunoștințe si tehnici prin care se asigura compatibilitate intre 
elemente precum bunăstare, nutriție, mediu, sănătate.  

 
 
 


