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SUMMARY 
This short communication provides several applied aspects regarding the 

care and feeding of the suckling and weaning piglets. Several activities have to 
be performed to prepare the nursery and the sows and gilts for farrowing. The 
observance of these advices, particularly during the winter/spring period, may 
produce larger weaned litters, with a better health state and with better 
prospective performances. 
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Pentru a vorbi despre îngrijirea purceilor sugari trebuie să facem referire la 
o serie întreagă de activităţi care presupun pe de o parte pregătirea 
maternităţii dar şi a scroafelor şi scrofiţelor înainte şi după fătare.  

Astfel, se începe cu pregătirea maternităţii care implică în primul rând 
efectuarea unei curăţenii şi dezinfecţii riguroase precum şi asigurarea unor 
temperaturi constante, mai ales în sezonul rece, cuprinse între 32-35oC pe 
zona de odihnă a purceilor şi între 25-270C la nivelul scroafei, sau în sezonul 
cald printr-o ventilaţie corespunzătoare fără să creăm curenţi puternici de aer. 
Conform cerinţelor minime de bunăstare animală, sub 0,2 m/s la nivelul 
purceilor (APIA, 2012). 

În cazul unor temperaturi oscilante, cauzate de sezon, recomandăm 
asigurarea unei încălziri suplimentare a zonei de odihnă a purceilor (de 
exemplu prin lămpi, becuri infraroşii, diferite sisteme de încălzire integrate în 
pardoseală) deoarece aceştia se nasc fără rezerve de grăsime şi fără 
posibilitatea de a-şi regla temperatura corporală. Absenţa acestor surse de 
căldură conduce la scăderea ratei de supravieţuire a purceilor în perioada 
premergătoare fătării precum şi în prima săptămână de după fătare ducând 
astfel la pierderi prin mortalitate, în mod deosebit pe timp de iarnă. 
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O altă etapă extrem de importanta o reprezintă pregătirea scroafelor şi 
scrofiţelor gestante în vederea fătării. Cu aproximativ 1 săptămână înainte de 
fătare acestea sunt mutate în maternitate, permiţând obişnuirea animalelor cu 
persoanele care le îngrijesc, dar şi cu noile condiţii de mediu precum şi 
diminuarea stării de agresivitate întâlnită în special la femelele aflate la prima 
fătare. În camera tampon, animalele sunt igienizate prin spălarea trenului 
posterior şi zona mameloanelor, deparazitate intern şi extern. Pentru a se 
reduce mortalitatea purceilor este recomandat ca scroafele înainte de fătare 
ca şi cele în perioada de lactaţie să fie tratate cu blândeţe şi să se evite 
zgomotele provocate de trântirea uşilor, a geamurilor sau accesul persoanelor 
străine. 

După fătare purceii se șterg, se curăţă orificiile nazale şi gura de 
mucozităţi, se taie ombilicul la 4-5 cm şi se dezinfectează zona ombilicală, se 
taie colţii pentru a se evita rănirea ugerului scroafei, apoi sunt repartizaţi cât 
mai repede posibil la sfârcuri, având grijă ca fiecare purcel să sugă colostrul 
absolut necesar pentru întărirea şi dezvoltarea sistemului imunitar. Dacă 
scroafa nu are suficiente sfârcuri funcţionale sau numărul de purcei este prea 
mare, purceii se vor repartiza la alte scroafe cu o vârstă de lactaţie 
asemănătoare astfel încât o scroafă să poată alăpta 10-12 purcei iar o scrofiţă 
8-10 purcei.  

Întrucât laptele scroafei este sărac în fier, la vârsta de 3 zile pentru a se 
evita anemia feriprivă şi pierderile prin mortalitate, este recomandat să li se 
administreze purceilor acest element sub formă injectabilă. 

Totodată, imediat după fătare este indicat să se administreze scroafei 
hrană sub formă lichidă, uşor călduță, în care să se adauge tărâţe, pentru 
refacerea echilibrului hidric şi prevenirea constipaţiei precum şi pentru 
prevenirea stării de agresiune faţă de purcei. Din păcate, din motive practice 
acest tip de furajare este mai greu de aplicat în fermele de dimensiuni mari 
pretându-se mai bine în cele de tip gospodăresc. 

Deşi, echipamentul enzimatic al purceilor este incomplet dezvoltat în 
primele 7 zile după fătare, în vederea stimulării consumului, recomandăm să se 
înceapă încă din prime zile administrarea, în tăviţe poziţionate în zone uşor 
accesibile, a unui nutreţ combinat caracteristic categoriei de vârstă şi greutate, 
cunoscut şi sub denumirea comercială de 0-1. Acest nutreţ trebuie să aibă un 
conţinut redus de celuloză (sub 5%), un nivel ridicat de energie şi proteină. 
Pentru hibrizii moderni se recomandă respectarea cerinţelor nutriţionale 
prevăzute în ghidul de creştere. În structura nutreţului combinat predomină în 
mare parte cerealele şi şroturile, laptele praf şi premixul vitamino-mineral. 
Pentru respectarea principiilor bunăstării animalelor (Legea nr. 305/2006) se 
recomandă înţărcarea purceilor după vârsta de 28 zile, când aceştia consumă 
în medie 200 g nutreţ combinat/zi şi au atins o greutate medie de 7 kg. 
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Pentru a preveni afecţiunile gastro-intestinale ce pot apărea după 
înţărcare şi totodată pentru a stimula consumul de furaj una dintre măsurile ce 
trebuie luate este administrarea aceluiaşi tip de nutreţ combinat ca şi în 
perioada de alăptare timp de cel puţin 2 săptămâni de la înţărcare.  

O altă măsură eficientă este administrarea cerealelor (în special orz) 
preparate prin prăjire sau expandare.  

Trebuie avut în vedere şi faptul că purcelul este foarte sensibil la frig, 
umiditate şi stres. În acest sens recomandăm asigurarea unei igiene riguroase 
precum şi respectarea aceloraşi parametrii de microclimat ca şi în maternitate. 
De asemenea trebuie să se ţină cont şi de faptul că la stresul social provocat de 
separarea de scroafele mame şi schimbarea grupului se adaugă cel cauzat de 
schimbarea condiţiilor de mediu şi, în special, cel nutriţional. O serie de 
cercetări din ultimii ani au în vedere diminuarea efectelor negative cauzate de 
stres: diminuarea nivelului proteic, folosirea de probiotice, acidifianţi, etc. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât folosirea antibioticelor este interzisă prin lege, 
cu excepţia cazurilor de intervenţie. 

Este de asemenea foarte important ca după criza de înţărcare să se 
continue administrarea unui nutreţ combinat echilibrat în energie, proteine, 
vitamine şi săruri minerale. 

În concluzie, dacă s-ar respecta aceste sfaturi practice, în special în 
perioada de iarnă/primăvară, am putea obţine un număr mai mare de purcei 
înțărcați pe scroafă cu o stare de sănătate mai bună, conferind animalelor o 
stare fiziologică optimă pentru realizarea unor performanţe zootehnice la 
nivelul aşteptărilor. 

 
 


