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PROLOGPROLOG
Acest ghid este scris ca parte a proiectului DISARM 
“Diseminarea soluțiilor inovatoare pentru gestionarea 
rezistenței la antibiotice”, finanțat prin programul de 
cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
cadrul acordului de grant 817591.

Proiectul DISARM își propune să reducă rezistența 
la antibiotice printr-un accent pe prevenirea bolilor și 
sănătatea animalelor, reducând astfel nevoia de utilizare 
a antibioticelor. DISARM are o gamă largă de resurse 
disponibile prin intermediul site-ului nostru web și al 
canalului YouTube. Avem, de asemenea, o comunitate 
vibrantă și informată în cadrul grupului nostru de discuții 
Facebook (vă invităm să vă înscrieți prin accesarea acestui 
link și să ne răspundeți la câteva întrebări scurte pentru a 
avea acces) precum și pe canale de social media mai largi: 
Twitter, Facebook, LinkedIn. 

DISARM promovează, de asemenea, abordarea 
multi-actor - prin care diferiți specialiști (fermieri, 
medici veterinari, nutriționiști și alți consilieri) lucrează 
împreună pentru îmbunătățirea sănătății animalelor și 
a performanței agricole. Dacă doriți să aflați mai multe, 
consultați setul nostru de instrumente!

Acest ghid s-a bazat pe informațiile colectate în timpul 
proiectului DISARM; prin urmare, nu ar trebui privit ca 
o lucrare de referință completă. El oferă o imagine de 
ansamblu utilă cu link-uri către videoclipuri practice, 
rezumate, articole, mărturii etc., pentru a facilita bunele 
practici. Nu toate recomandările vor fi aplicabile sau 
potrivite pentru ferma dumneavoastră și orice intervenție 
ar trebui discutată cu medicul veterinar sau consilierii 
agricoli.

Deși autorii au depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura validitatea acestui ghid de bune practici, echipa de proiect DISARM și agenția de finanțare nu își asumă 
responsabilitatea pentru orice pierdere sau daună rezultate din încrederea acordată acestui document. Utilizați acest document pe propriul risc și vă rugăm să consultați 
medicul veterinar și/sau consilierul dumneavoastră pentru a vă asigura că acțiunile pe care doriți să le întreprindeți sunt adecvate exploatației dumneavoastră.

RESPONSABILITATE

Acest proiect a primit finantare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
temeiul acordului de finanțare nr. 817591.

Acest ghid este unul dintre cele 10 ghiduri de bune 
practici realizate în timpul proiectului DISARM. 
Cele 10 ghiduri au scopul de a vă informa cu privire 
la un anumit subiect pentru a reduce utilizarea 
antimicrobienelor în industria creșterii animalelor. 

Celelalte ghiduri de bune practici DISARM pot fi 
găsite aici.

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonat deCoordonat de ParteneriParteneri

Vizitați site-ul nostru web site-ul nostru web

Găsiți-ne pe FacebookFacebook

Urmăriți-ne pe TwitterTwitter

Urmăriți-ne pe YouTubeYouTube

Urmăriți-ne pe LinkedInLinkedIn
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCEREINTRODUCERE

CUM SE EVALUEAZĂ CUM SE EVALUEAZĂ 
ADĂPOSTUL?ADĂPOSTUL?

CUM SE OPTIMIZEAZĂ CUM SE OPTIMIZEAZĂ 
SISTEMUL DE ADĂPOSTIRE?SISTEMUL DE ADĂPOSTIRE?

Acest ghid își propune să vă informeze despre cele mai 
bune practici de optimizare a adăpostirii animalelor în 
vederea îmbunătățirii sănătății animalelor și, prin urmare, 
a reducerii utilizării antimicrobienelor. 

Subiectul adăposturilor se referă la mai multe aspecte: 
Sistemul de adăpostire 
Mediul 
Categoria de management 

Pentru a optimiza adăposturile, clădirile pot fi 
modernizate în vederea îmbunătățirii sănătății animalelor 
și reducerii stresul. Mediul ar trebui, de asemenea, luat 
în considerare, cum ar fi climatul și dotările padocului. 
Acordând atenție managementului efectivului de animale 
se asigură un contact social adecvat și în același timp se 
reduc riscurile de accidentare sau îmbolnăvire. O adăpostire 
optimă menține animalele sănătoase și mai puțin stresate, 
reducând astfel nevoia tratamentelor cu antibiotice.

Toate strategiile de adăpostire optimă din acest ghid au 
efecte pozitive asupra sănătății animalelor. De exemplu, 
acest studiu a arătat cum condițiile optime de adăpostire 
au avut efect pozitiv asupra diferiților parametri de 
reproducere a scroafelor și de sănătate a purceilor. Condițiile 
optime de adăpostire au fost, printre altele, definite ca: 
ferme de tip închis, adăpostirea scroafelor înțărcate recent 
pentru a fi inseminate într-un compartiment separat de 
cel de gestație și utilizarea sistemelor de adăpostire de tip 
boxe-deschise pentru scroafele gestante.

Adesea, un beneficiu suplimentar al strategiilor de 
adăpostire optime este costul redus: printr-o gestionare 
mai ușoară și mai eficientă și / sau mortalitate și tratamente 
mai puține.

Modul în care sunt adăpostite animalele de fermă 
este specific fiecărei fermei. Cu toate acestea, pentru 
optimizarea adăposturilor se utilizează aceleași principii. 
Gândește-te la:

densitatea efectivului
furnizarea furajelor și apei
materialul folosit pentru așternut
ventilație și climat

Evaluările de sănătate sunt făcute pentru a evalua 
sănătatea și bunăstarea animalelor de fermă și sunt 
puternic influențate de elementele din adăpost. Mai jos 
sunt descrise câteva exemple.

Ovine – această listă de verificare și broșură informativă 
în limba franceză
Păsări – acest ghid în limba franceză despre primele 
10 zile din viața unui pui de carne și acestă resursă 
de documentare în limba olandeză despre prima 
săptămână din viața unui broiler
Vaci pentru lapte – aceste videoclipuri ale proiectului 
DISARM despre adăpostirea optimă a vacilor pentru 
lapte și a vițeilor oferă o listă de verificare necesară 
evaluării condițiilor de adăpostire și aceste rezumate 
practice ale proiectului DISARM prezintă recomandări 
de sănătate cu privire la bunăstarea tineretului bovin 
pentru lapte.

Considerații preliminare în alegerea unui sistem de Considerații preliminare în alegerea unui sistem de 
producțieproducție

1. Locația: la alegerea terenului, este esențial ca acesta 
să îndeplinească o serie de condiții care să ne permită 
să reducem costul construcției sau costul serviciilor. 
Disponibilitatea apei, electricității, accesul facil și 
natura terenului sunt câteva dintre punctele de luat în 
considerare. Un alt element de luat în considerare este 
distanța față de vecini: alte ferme și localități.

2. Orientarea: este un factor legat direct de climă. O 
bună orientare este de mare importanță pentru 
adăposturile deschise, care, pe lângă soarele puternic 
din timpul verii, trebuie să asigure și protecție 
împotriva vânturilor dominante și reci.

3. Amenajarea clădirilor: diferitele clădiri care alcătuiesc 
ferma zootehnică trebuie poziționate pentru a facilita 
mișcarea animalelor, a lucrătorilor și asigurarea 
biosecurității.

ExtensivExtensiv
Un sistem de creștere extensivă a porcilor este prezentat 
în acest videoclip. În Marea Britanie, un crescător de 
vaci pentru lapte utilizează cu succes fătările dirijate de 
toamnă, ceea ce face posibilă fătarea în aer liber, așa cum 
se prezintă în acest videoclip.

Vacile în gestație avansată sunt aduse zilnic din câmpul 
de fătare în fermă pentru a primi hrană suplimentară. 
Acest lucru ameliorează orice probleme metabolice, cum 
ar fi febra laptelui asociată deficitului de fibre din dietă. 
Fermierii se asigură, de asemenea, că vacile primesc în 
fiecare zi o parcelă proaspătă de iarbă și locul unde au 
pășunat cu o zi înainte este îngrădit. Acest lucru ajută la 
menținerea vacilor curate și evită orice acumulare de bug-
uri care ar putea provoca mamită în preajma fătării. Când 
vacile sunt la păscut, vin la muls în ritmul lor și ongloanele 
sunt îmbăiate zilnic cu formaldehidă. Iarna, toate vacile 
sunt aduse în fermă din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile.

Sisteme de producție

“Investind într-o clădire nouă, problemele legate de 
mamită și mortalitate neonatală au fost eliminate 
datorită spațiului suplimentar oferit monitorizării și 
îngrijirii oilor care alăptează.” - Crescător francez de oi

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587718303908
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/Idele_2020_Checklist-Sheepfold.pdf
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.itavi.asso.fr/download/9461
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk
https://www.youtube.com/watch?v=YjdBXy1v_wI
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://www.facebook.com/1557770075/videos/10223399692251333/
https://www.youtube.com/watch?v=ssM5IRLRq0M
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IntensivIntensiv
Un exemplu de sistem intensiv nou destinat exploatării 
vacilor pentru lapte este prezentat în acest videoclip, iar 
într-un alt videoclip se discută despre cum să-ți organizezi 
efectivul de vaci pentru lapte într-un spațiu limitat.

Materiale de construcție / sisteme / 
pardoseli
Materialele de construcție și pardoseala pot fi alese pentru 
a facilita gestionarea și igienizarea ușoară pentru controlul 
bolilor.

Calitatea aeruluiCalitatea aerului
Pentru a combate agenții poluanți din adăposturi, în fermă 
ar putea fi implementat un sistem de pulverizare inovativ. 
Acest sistem dispersează în mediul adăpostului un agent 
biologic care conține un spectru larg de microorganisme 
selecționate. Aceste microorganisme se atașează de 
contaminanții din aer, care pot fi văzuți ulterior sub forma 
unui strat de praf depus pe suprafețele din adăpost. Aerul 
rămas este împrospătat considerabil. Acest sistem de 
pulverizare poate fi implementat în cele mai variate tipuri 
de activitate. Experiență pe teren: sănătatea animalelor este 
îmbunătățită, se reduce utilizarea antibioticelor, satisfacția 
la locul de muncă este sporită și rezultatele tehnologice 
sunt îmbunătățite. Vezi aici videoclipul DISARM despre 
sistemul automat de pulverizare Animal Life Plus.

Curățarea suprafețelorCurățarea suprafețelor
De asemenea, pe lângă tratarea aerului și suprafețele pot 
fi abordate. Suprafețele pot să fie acoperite cu un strat 
protector. Acest lucru creează un mediu fără praguri, 
denivelări și pori. Agenții patogeni nu se mai pot acumula 
în fisurile și găurile de pe suprafețele adăpostului. Stratul 
protector care se aplică pe suprafețe este mai ușor și rapid 
de curățat și dezinfectat decât betonul și consumul de apă 
necesar igienizării acestor suprafețe va fi mai mic.

Vezi aici videoclipul DISARM despre Suprafețele 
acoperite cu staturi protectoare în fermele de păsări, porci 
și vaci pentru lapte.

Mai multe informații despre curățenie și dezinfecție pot 
fi găsite în Ghidul de bune practici Biosecuritatea internă 
elaborat în cadrul proiectului DISARM.

Padocuri și compartimente de cazare a animalelorPadocuri și compartimente de cazare a animalelor
Apoi, ne îndreptăm spre cel mai important element al 
fermei: padocul sau compartimentul. Pentru scroafele cu 
purcei, compartimentele sunt adaptate pentru bunăstarea 
animalelor. Balance Floor este un compartiment cu podea 
mobilă care împiedică strivirea purceilor (-80%) sau rănirea 
acestora de către scroafă. În momentul ridicării scroafei, 
aceasta atinge trei senzori, iar podeaua mobilă pe care stă 
scroafa se va ridica cu aproximativ 20 cm (folosind cilindri) 
deasupra podelei unde sunt purceii. În prima săptămână 
de viață, considerată critică, purceii nu pot urca pe podeaua 
înălțată unde se află scroafa. De îndată ce scroafa se întinde 
pe pardoseală, podeaua începe să coboare treptat și riscul 
de strivire, rănire sau chiar ucidere a purceilor este redus. 
Vedeți modul de acțiune al acestei podele mobile aici 
(Videoclipul WUR explică acest concept).

Există, de asemenea, un exemplu foarte bun din sectorul 
vacilor pentru lapte. Un crescător de vaci pentru lapte din 
Marea Britanie a proiectat și a instalat un padoc inovativ 
pentru viței, format dintr-un cadru metalic cu un jug de 
blocare frontal Jourdain și fante laterale personalizate, 
care permit inserarea unor pereți despărțitori laterali din 
policarbonat. Acest lucru poate fi văzut în acest videoclip. 
Partițiile laterale din policarbonat pot fi îndepărtate 
și introduse rapid și ușor, permițând flexibilitate în 
dimensionarea padocului și, prin urmare, a numărului de 

viței per padoc. În plus, partiția cu panouri din policarbonat 
ușurează activitatea fermierului de curățare cu abur, 
reduce timpul de lucru rezervat igienizării și îmbunătățeste 
eficacitatea procesului de curățare și dezinfectare a 
padocului.

În acest videoclip, un crescător de vaci pentru lapte 
împărtășește din experiențele sale pozitive cu cușetele 
individuale din plastic pentru adăpostirea vițeilor în aer 
liber. Acestea sunt ușor de curățat și de transportat. Acest 
tip de adăpostire a fost una din măsurile adoptate de 
crescător pentru reducerea diareii vițeilor.

Padocul de fătare este una dintre cele mai importante 
zone atunci când vine vorba de reducerea răspândirii 
infecției în efectivul de animale. Prin urmare, în acest 
videoclip sunt împărtășite câteva recomandări pentru 
proiectarea padocului de fătare.

CUM SE OPTIMIZEAZĂ CUM SE OPTIMIZEAZĂ 
MEDIUL DE CAZARE?MEDIUL DE CAZARE?

Temperatura

Bunăstarea animalelor necesită o abordare holistică a 
managementului. Printre altele, pentru a preveni tot felul 
de boli, animalele trebuie menținute curate, uscate și calde. 
De exemplu, acest producător britanic de lână merino 
își adăpostește oile pe vreme umedă, limitând daunele 
produse de umezeală asupra lânii, principalul produs al 
fermei. Șopronele de adăpostire a oilor sunt mari, aerisite, 
iar padocurile sunt largi și cu așternut gros.

Animalele au o zonă de confort termic specific, în care pot 
realiza producții în parametrii optimi.

Stresul hipotermicStresul hipotermic
Pentru a evita stresul hipotermic al bovinelor pe timpul iernii, 
preveniți înghețarea apei și creșteți cantitatea de hrană 
(hipercalorică) și folosiți așternut uscat pentru a combate 
umiditatea crescută din cauza condensului din adăpost. 
Citiți mai multe aici sau vizionați acest videoclip despre 
influența temperaturii scăzute asupra vacilor pentru lapte.

Vițeii nou-născuți vor simții frigul la temperatura sub 
10°C. Este important să furnizați vițeilor așternut suficient 
pentru a se cuibări și merită luate în considerare jachetele 
de vițel așa cum se vede aici Optimizarea sănătății vițelului 
- Managementul bolilor respiratorii.

Stresul hipertermicStresul hipertermic
O vacă poate suferi de stres hipertermic la temperatura 
peste 21°C. Pentru a preveni acest lucru, potrivit 
Gezondheidsdienst voor Dieren (NL), crescătorii de vaci 
pentru lapte nu ar trebui să își hrănească animalele în 
perioada cea mai caldă a zilei.

Pentru a menține furajele palatabile și proaspete, este 
recomandabil să se ofere furaje proaspete de mai multe ori 
pe zi (cel puțin de două ori) și să se ventileze (mecanic) bine 
adăpostul peste aleea frontului de furajare.

Pentru a preveni acidoza rumenală, care apare mai des 
în sezonul cald, după consultarea unui nutriționist, se 
poate adăuga un tampon pentru a menține nivelul optim 
al pH-ului din rumen.

Retrageți vacile în adăpost pe perioada caniculară a zilei 
și asigurați-vă că animalele au apă la discreție.

De asemenea, în sezonul cald este necesară asigurarea 
curățeniei în cușete. La căldură, bacteriile din cușete se 
dezvoltă și cresc exponențial. Există apoi un risc crescut de 
mamită cu Klebsiella, deci este esențială igienizarea mai 
frecventă a cușetelor în sezonul cald.

https://www.facebook.com/dragos.birtoiu/videos/1679216082253020/
http://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=l8eByqC8aHE&t=4s
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://www.youtube.com/watch?v=3CaSmlHKOws
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tNAmy19joYg
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
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Deoarece purceii și scroafele au niveluri de confort termic 
diferite, este necesar să se proiecteze două „ambiente” în 
aceeași cameră. În mod ideal, aerul ar trebui ventilat printr-
un tavan fals care să disperseze aerul proaspăt uniform prin 
cameră, ceea ce va permite, de asemenea, preîncălzirea 
aerului. În cazul purceilor, cea mai recomandată metodă 
de încălzire este prin amenajarea unui cuib cu placă 
termoelectrică și sursă de lumină auto-reglabilă. În acest 
fel, zona de cazare a scroafei va rămâne la temperatura 
optimă pentru aceasta (mai rece).

ITAVI din Franța a reanalizat producția de căldură 
a broilerilor pentru a actualiza condițiile de referință 
necesare realizării unui microclimat optim și unui design 
termic corespunzător al halelor de broileri.

Adăpostul pentru viței trebuie să aibă un drenaj 
adecvat – pantă de 1 din 20 pentru a permite scurgerea 
urinei departe de padocuri. În fermă ar trebui să existe un 
protocol de îndepărtare a așternuturilor umede și murdare 
și înlocuire a lor cu așternuturi proaspete și uscate. 
Reducerea umidității așternuturilor contribuie la scăderea 
incidenței bolilor pulmonare.

Pentru porcii la îngrășat, o centură de colectare a 
purinului sub podeaua (cu lamele) - „sistemul Kempfarm” 
- separă urina din purin, scăzând producția de amoniac. 
Dejecțiile solide sunt îndepărtate de două ori pe zi. Acest 
lucru contribuie la un microclimat optim in adăpost, care 
previne afecțiunile pulmonare.

Pentru broileri, UE stabilește o limită de 3000 ppm a 
concentrației de dioxid de carbon (CO2) care nu trebuie 
depășită pe întreaga durată de exploatare a efectivului. 
Într-o evaluare a senzorilor de detecție a concentrației de 
CO2 realizată de ITAVI în Franța, doar 3/5 din testări au fost 
adecvate pe întreaga perioadă de exploatare a efectivului 
de păsări, iar un factor important a fost variabilitatea spațială 
a concentrațiilor de CO2 din hală. Poziționarea senzorului 
la 80 cm de sol între pipetele de adăpare și hrănitoare a 
furnizat o valoare reprezentativă a concentrației de CO2 la 
începutul perioadei de creștere a lotului, dar a subevaluat 
concentrațiile la sfârșitul perioadei de exploatare a lotului. 
Pentru o imagine mai precisă, aici ar putea fi instalați mai 
mulți senzori, dar dacă acest lucru este prea costisitor, se 
poate aplica o corecție la unitatea de control.

Sisteme de control al calității aeruluiSisteme de control al calității aerului
Sistemele de ventilație naturală sau statică se bazează pe 
diferența de temperatură dintre exteriorul și interiorul clădirii 
și forța vântului. Aerul mai rece din exterior pătrunde în 
interiorul clădirii, se amestecă cu aerul mai cald de densitate 
mai mică și este eliminat în exterior prin intermediul 
efectului coșului sau al efectului vântului.
Sistemele de ventilație forțată sau dinamică constau în 
reducerea orificiilor de admisie a aerului și extragerea aerului 
din interior prin intermediul extractoarelor plasate pe creastă 
sau pe fațadele opuse gurilor de admisie a aerului.

Ventilația și încălzirea adecvate sunt esențiale pentru 
prevenirea bolilor (respiratorii). Adăposturile ar trebui 
să aibă un nivel scăzut al curenților de aer, astfel încât 
animalele să nu ajungă la hipotermie, dar suficient pentru 
a înlocui aerul viciat și contaminat din adăpost cu aer 
proaspăt din exterior.

În padocurile pentru viței, o soluție este montarea 
distanțată a placilor pe pereți pentru a asigura un flux de 
aer mai mare sau o altă opțiune este ventilația mecanică, 
așa cum se vede în videoclipul Proiectarea clădirilor 
pentru a îmbunătăți sănătatea vițelului. Acest fermier 
a fost foarte mulțumit de tubul de ventilație cu presiune 
pozitivă instalat în adăpostul construit special pentru viței, 
care a permis îndepărtarea aerul din adăpost, a contribuit 
la reducerea afecțiunilor pulmonare, a tratamentelor 
ulterioare și a mortalității. Vedeți mai multe aici.

Ventilația

Așternut

Calitatea aerului

Cât de mult beneficiază vacile de proprietățile benefice 
ale nisipului se poate observa in acest videoclip.

În Marea Britanie, un efectiv cu randament ridicat a 
prezentat, de asemenea, rezultate pozitive la utilizarea 
nisipului ca așternut. A dus la scăderea mamitei de mediu 
cauzată de E. coli și Strep. uberis, așa cum se arată în acest 
videoclip.

Așternutul în combinație cu ventilația limitată pot afecta 
concentrația de amoniac atmosferic, care peste o valoare 
critică (25 ppm) afectează negativ sănătatea, bunăstarea 
și producția animalelor. Bunele practici de reducere a 
concentrației de amoniac atmosferic sunt: asigurarea unei 
ventilații adecvate, minimizarea umidității în așternut, 
înlocuirea frecventă a așternutului și scăderea densității 
efectivului de animale deținut.

Consultați acest videoclip despre condițiile optime de 
adăpostire pentru oi, inclusiv despre importanța calității 
aerului.

Iluminatul

Îmbogățirea mediului de viață

Iluminarea corectă (măsurată în Lux) favorizează 
comportamentul normal al animalelor și facilitează atât 
manipularea zilnică, cât și inspecția animalelor. Iluminatul 
poate fi natural, artificial sau o combinație a ambelor. 
Iluminatul poate afecta, de asemenea, performanța 
producției, așa cum este explicat în acest videoclip care 
prezintă un fermier britanic care conduce o fermă de vaci 
pentru lapte în stabulație permanentă.

Stresul poate reduce capacitatea sistemului imunitar de a 
combate bolile, crescând susceptibilitatea unui animal la 
infecție. Materiale de îmbogățire a mediului de viață din 
padoc care reduc stresul pot avea efecte pozitive asupra 
sistemului imunitar al unui animal. Aceste obiecte oferă 
animalelor stimulare fizică și mentală plină de satisfacții, 
care pot amortiza efectele situațiilor stresante și reduce 
comportamentele anormale și leziunile asociate. Pentru 
porci, obiectele recreaționale din padoc trebuie să fie 
comestibile, masticabile, explorabile, manevrabile și 
degradabile. Conform acestei broșuri (în olandeză), paiele, 
fânul sau lucerna așternute pe podea sunt printre cele mai 
bune recreționale care îmbogățesc mediul de viață. S-a 
demonstrat că boxele cu materiale recreaționale reduc 
susceptibilitatea porcilor la PRRSV și A. pleuropneumoniae.

Proiectul FeatherWel oferă recomandări pentru 
amenajarea și proiectarea adăposturilor în vederea reducerii 
apariției ciupiturilor și canibalismului care pot contribui 
la apariția focarelor de boală și la creșterea mortalității în 
efectiv. De asemenea, proiectul s-a concentrat pe evaluarea 
impactului mediului de creștere asupra comportamentului, 
sănătății și bunăstării pe termen lung a găinilor ouătoare. 
Introducerea în hale a materialelor de îmbogățire care 
să stimuleze fizic, senzorial și mental poate contribui la 
maximizarea potențialului de dezvoltare al păsărilor.

Un alt exemplu, vine de la acest producător de lână 
din Marea Britanie care oferă jucării pentru ca oile să 
interacționeze și să se joace cu ele atunci când sunt în 
adăpost.

https://www.itavi.asso.fr/publications/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de-poulets-de-chair
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/6503-investeren-omdat-het-beter-kan/
https://www.itavi.asso.fr/publications/mesurage-des-concentrations-en-dioxyde-de-carbone-en-batiment-poulets-de-chair
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://www.youtube.com/watch?v=vZQDBl_bGCI
https://www.youtube.com/watch?v=vZQDBl_bGCI
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://www.youtube.com/watch?v=oaFQJ0519xM
https://www.youtube.com/watch?v=mmN93_MCO5U
https://edepot.wur.nl/465079
https://www.featherwel.org/featherwel/rangehousing.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
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CUM SE OPTIMIZEAZĂ CUM SE OPTIMIZEAZĂ 
MANAGEMENTUL EFECTIVULUI?MANAGEMENTUL EFECTIVULUI?

Managementul eficient al efectivelor de animale asigură 
contactul social adecvat al animalelor, reducând în 
același timp riscul de răniri și îmbolnăviri, reducând astfel 
necesitatea tratamentelor cu antibiotice. Posibilitatea de 
a se juca și spațiul pentru a socializa cu (sau de a evita) 
anumiți membri din efectiv sunt aspecte importante ale 
bunăstării animalelor.

Când se lotizează animalele ar trebui să se aleagă un 
spațiu adecvat care să evite supraaglomerarea. În mod 
ideal, loturile formate ar trebui menținute - amestecarea 
animalelor din loturi diferite ar trebui evitată, iar animalele 
tinere ar trebui cazate separat de animalele mai în vârstă.

De asemenea, personalul ar trebui să ia în considerare 
traseele pe care merg pentru a se asigura că sensul de 
deplasare este de la animalele tinere spre animale mai în 
vârstă sau că își schimbă încălțămintea și îmbrăcămintea 
de protecție atunci când este necesară vizitarea animalelor 
tinere după ce au venit în contact cu animale adulte.

Densitatea efectivului

Managementul grupelor de vârstă

Densitatea efectivului influențează sănătatea animalelor 
și răspândirea bolilor. De exemplu, la broileri reducerea 
numărului de păsări sau a greutății vii pe m2 joacă un rol 
important atât în productivitate (spor în greutate mai bun), 
cât și în incidența bolilor. La vaci, una dintre principalele 
cauze ale afecțiunilor podale este densitatea mare a 
efectivului din adăpost. Reducerea densității poate reduce 
acumularea dejecțiilor și presiunea infecțioasă.

În acest studiu francez, optimizarea condițiilor de cazare 
a păsărilor în cuști pentru o perioadă mai lungă de 24 de 
ore a avut efect pozitiv atunci când densitatea păsărilor din 
cuști a fost mai mică, microclimatul a fost controlat și între 
cuști s-a lăsat un spațiu gol pentru a îmbunătăți circulația 
aerului. La puii de găină s-a înregistrat o scădere mai mică 
în greutate între clocire și sosirea la fermă și greutăți mai 
mari în primele 12 zile de viață.

Amestecarea unor animale cu origini diferite într-un mediu 
nou poate favoriza apariția accelerată a unor boli, cum ar 
fi ectima, pododermatita, limfadenita cazeoasă (CLA) și 
cheratita la ovine și afecțiuni podale la vaci.

Managementul  grupelor de vârstă poate fi îmbunătățit 
prin introducerea unei „noi categorii de animale” în adăpost. 
De exemplu, în fermele de broileri ouăle incubate 18 zile 
pot fi eclozionate direct în ferma cu on-farm hatching. 
Conceptul este disponibil prin diferiți furnizori care oferă 
sisteme specifice (Nestborn®, One2Born® și X-treck 
(Vencomatic)), variind în ceea ce privește cerințele de forță 
de muncă, ușurința utilizării și costuri. Acest concept are 
ca rezultat exploatarea de animale mai sănătoase și mai 
rezistente la bolii. Vezi aici videoclipul proiectului DISARM 
despre acest concept.

Acest studiu realizat de Wageningen Livestock 
Research a comparat sistemele tradiționale de incubație 
cu eclozarea la fermă. Broilerii care eclozează în hală sunt 
mai puțin dependenți de antibiotice, sunt mai sănătoși, 
dezvoltă rar leziuni ale tălpii piciorului și mortalitatea este 
mai mică. Citiți mai multe despre performanța broilerilor 
ecloziți la fermă în Ghidul de bune practici DISARM Young 
Stock Management.

O altă modalitate de îmbunătățire a managementul  
grupelor de vârstă este prin introducerea padocurilor ale 

căror dimensiuni sunt ușor de ajustat. Acest lucru permite 
flexibilitatea numărului de animale per padoc. Un exemplu 
poate fi văzut la viței în acest videoclip. Fermierul grupează 
2-4 viței per padoc, observând că acest lucru duce la 
stimularea reciprocă a vițeilor în a se hrănii, reduce stresul 
și previne efectele negative ale vițeilor dominanți mai mari. 
Astfel, managementul grupurilor de viței de dimensiuni / 
vârste similare nu mai este atât de dificil în fermele care au 
fătări pe tot parcursul anului.

Rute de deplasare
Procedurile Standard De Operare (SOP) în fermă sunt 
instrumente importante pentru prevenirea circulației 
agenților patogeni (bacterii, virusuri) în jurul fermei 
și infectarea altor animale. Acestea permit revizuirea 
proceselor în vederea îmbunătățirii lor și asigurarea 
respectării de către toți angajații a aceluiași protocol, 
la același standard. O metodă de lucru bună este mai 
valoroasă decât utilizarea unui filtru sanitar și furnizarea 
și scoaterea animalelor. Este vorba despre rutinele zilnice. 
Pentru fiecare categorie de animale sau grupă de vârstă, 
ar trebui să se folosească îmbrăcăminte și materiale 
separate, indicate prin culori diferite, astfel încât să nu 
existe încrucișări. Mâinile și cizmele ar trebui curățate și 
dezinfectate de fiecare dată când se iese dintr-o zonă 
sau din efectivul de animale. În plus, ar trebui aplicate 
proceduri de lucru care să nu permită muncitorilor din 
fermă să răspândească boala de la o categorie de animale 
la alta. De exemplu, padocurile ar trebui construite astfel 
încât angajații să poată lucra în rutina lor zilnică începând 
de la animalele tinere și finalizând cu cele mai în vârstă, 
fără a fi nevoie să traverseze alte zone sau padocuri.

Schimbarea rutinei zilnice este un pas mare către 
minimizarea răspândirii bolilor. Cu un sistem de codificare 
pe culori pentru echipamente și organizarea adecvată 
a padocurilor, adăposturilor și facilităților se pot obține 
cele mai înalte standarde de sănătate și să se reducă 
transmiterea bolilor. Mai multe informații pot fi găsite în 
acest videoclip.

https://www.itavi.asso.fr/publications/maitrise-des-conditions-d-ambiance-pendant-une-attente-prolongee-du-poussin-d-un-jour-au-couvoir-avant-la-mise-en-elevage-quels-impacts-sur-la-robustesse-des-animaux
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Y0s4qKoY_rw
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