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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
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https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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Creșterea vițeilorCreșterea vițeilor
Modul în care îngrijim vițeii în ferme poate avea efecte 
majore și de lungă durată: nu doar la nivelul fermei, ci în 
întreaga industrie, unde probleme precum bunăstarea 
animalelor, bolile animalelor și siguranța alimentelor pot 
avea consecințe semnificative. Un ghid practic pentru 
toate aspectele de management ale vițeilor, de creștere 
a vițeilor sănătoși trebuie să includă contribuții de la o 
gamă largă de experți, inclusiv fermieri, oameni de știință 
și medici veterinari pentru a identifica cele mai bune 
practici în creșterea vițeilor, pentru a le asigura sănătatea 
și bunăstarea. Fermierii de vaci de lapte iau în fiecare zi 
decizii care pot afecta sănătatea și bunăstarea vițeilor lor. 

Pentru a obține animale sănătoase în condiții de 
bunăstare deplină, vițeii sunt crescuți într-un mediu cu 
stres termic scăzut.

În Europa, vițeii cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 săptămâni 
sunt păstrați în cea mai mare parte în cuști individuale 
amplasate în aer liber și care permit comunicarea între 
viței. În Statele Unite, aproximativ 68% din ferme folosesc 
boxe și cuști individuale, iar în Canada sunt utilizate în 
proporție de 88%.

Cu 8-12 zile înainte de fătare, vaca este adusă la 
maternitate, apoi se efectuează o igienă corporală riguroasă 
pentru pregătirea fătării și se asigură o dietă specială.

Imediat după naștere, vițelul este adesea:
curățat / frecat cu material textil dur prin mișcări energice 
pe suprafața pielii pentru a activa circulația periferică așa 
cum ar face o vacă prin lins;
cordonul ombilical este tăiat și dezinfectat cu tinctură de 
iod;
se acordă atenție respirației și activității vițeilor.

Modul în care a avut loc fătarea are impact semnificativ 
asupra viabilității vițeilor, deoarece dacă fătarea a fost 
dificilă, în prima lună de viață rata mortalității este mare, 
putând afecta aproximativ 20-25% din viței.

La fătările distocice, 1-5% dintre viței dezvoltă tulburări 
pulmonare și digestive, iar intervenția fermierilor și 
asistența veterinară a fătărilor laborioase pot reduce 
semnificativ pierderile.

Vițelul ar trebui să consume colostru cât mai curând 
posibil (în câteva ore), pentru a beneficia de imunitatea 
pasivă transmisă prin colostru de la mamă la vițel. Rutinele 
de management pot ajuta la asigurarea aportului de 
colostru și vaccinarea mamei poate ajuta la cresterea 
rezistentei vitelului (in franceza). În faza precolostrală, 

INTRODUCEREINTRODUCERE

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVELOR ÎN CREȘTEREA OBIECTIVELOR ÎN CREȘTEREA 
TINERETULUI DE ÎNLOCUIRETINERETULUI DE ÎNLOCUIRE

Creșterea animalelor tinere implică nutriție, adăpostire 
și îngrijire în primele zile, săptămâni sau luni de viață. 
La bovine, ovine și porcine aceasta se concentrează 
în principal pe perioada alăptării de la naștere până 
la înțărcare. Perioada neonatală este o etapă foarte 
importantă - animalele sunt foarte sensibile și vulnerabile 
la boli, stres și factori de mediu, așa că necesită atenție și 
îngrijire speciale. Experiențele timpurii ale vieții animalelor 
pot avea, de asemenea, un impact considerabil asupra 
sănătății și performanței lor mai târziu în viață.

Dezvoltarea fetală influențează, de asemenea, 
performanța animalelor tinere, dar acest lucru nu este 
acoperit în acest Ghid de bune practici. Aici ne concentrăm 
asupra strategiilor de management al creșterii animalelor 
tinere după naștere. 

Ce este important în creșterea timpurie?

Agenți patogeni
Microbismul 
ambiental
Schimbarea sistemului 
alimentar
Fătări distocice

Condițiile de 
adăpostire
Schimbări ale 
sistemului respirator
Absența anticorpilor
Factorii climatici

Factorii de agresiune în faza neonatalăFactorii de agresiune în faza neonatală

Creșterea păsărilor

Creșterea vițeilor fără antibiotice

Faza timpurie de creștere reprezintă o perioadă cheie 
în creștere și necesită un management tehnic și sanitar 
special pentru a asigura competitivitatea producției și 
bunăstării păsărilor.

Într-un studiu, au fost analizate 30 de loturi de păsări 
Label Rouge. În acest studiu au fost colectate date 
privind condițiile de mediu, furajarea, adăparea, curățenia 
și dezinfecția, monitorizarea greutății corporale și a 
stării corporale și răspunsuri la un chestionar transmis 
fermierilor pentru a identifica practicile sale. Variabilele de 
interes selectate au fost: greutatea, omogenitatea lotului, 
rata afecțiunilor podale, mortalitatea și scorul bunăstării la 
15 zile. Din studiu s-a constatat că originea puilor a avut un 
impact semnificativ asupra greutății, omogenității lotului 
și mortalității la 15 zile.

Accesul la echipamente start-up de furajare specifice 
pare, de asemenea, să influențeze greutatea, omogenitatea 
și rata afecțiunilor podale la sfârșitul perioadei de start. 
Această rată este influențată și de calitatea așternutului. 
Mai multe informații despre condițiile de creștere care 
influențează utilizarea antibioticelor și mortalitatea 
broilerilor în primele 10 zile pot fi citite aici.

Un studiu din Marea Britanie a arătat că, în medie, 14,5% 
dintre vițelele din rase de lapte nu reușesc să ajungă la 
prima lactație, pneumonia fiind cea mai cunoscută cauză 
a mortalității la vițeii cu vârsta cuprinsă între 1 și 6 luni. 
Un alt studiu din Marea Britanie în care se examinează 
plămânii vițeilor la sacrificare, a arătat că vițeii cu plămâni 
sănătoși au câștigat cu 72g / zi mai mult decât cei cu 
leziuni pulmonare moderate și 202g / zi mai mult decât 
cei cu leziuni severe. Baza performanței pe parcursul vieții 
fiecărui vițel începe încă de la naștere.

Primele două luni au o importanță deosebită - s-a făcut o 
legătură directă între ratele de creștere a vițelelor în primele 

vițeii sunt ținuți în maternitate, în boxe separate de mamă, 
sau împreună într-o boxă de fătare, iar după o săptămână 
sunt mutați în cuști individuale în exterior sau în boxe în 
interior, în funcție de sistemul de creștere folosit la fermă.

https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition#.YnPST1RBxPY
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
https://www.itavi.asso.fr/publications/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/publications/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
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câteva luni de viață și vârsta la prima fătare, prima și a doua 
lactație și longevitatea ca vacă de lapte. Dacă un vițel nu 
crește eficient în primele luni, pentru acesta „recuperarea 
ulterioară a dezvoltării” s-ar putea să nu mai poată fi 
realizată. Prin urmare, gestionarea atentă și proactivă a 
vițelului în perioada de dezvoltare este esențială pentru a 
maximiza productivitatea viitoare, ca adult.

Acțiunile cantitative vizează creșterea numărului de 
viței prin:

Utilizarea la reproducere a tuturor vacilor și vițelelor 
potrivite pentru această funcție;
Reducerea incidenței infertilității și a intervalului dintre 
fătări;
Evitarea avorturilor prin eliminarea cauzelor (infecții, 
alimente, traume);
Reducerea mortalității vițeilor prin asistență la fătare, 
măsuri de igienă și asigurarea unui microclimat adecvat.
Se reflectă prin rata de înțărcare a numărului total de 

viței născuți și rata primei fătări a numărului de femele 
născute.

Acțiunile calitative vizează realizarea unei generații 
viitoare mai bune decât cea actuală, după cum urmează:

asigurarea unui potențial genetic mai mare de la o 
generație la alta;
asigurarea condițiilor optime pentru creșterea și 
dezvoltarea tineretului de înlocuire pentru maximizarea 
potențialului lor productiv.
Partea calitativă a creșterii tineretului de înlocuire se 

reflectă în rata de transfer la turma de bază.

Acțiunile economice vizează creșterea eficienței 
economice a fermelor de vaci de lapte prin:

optimizarea sporului mediu de greutate al vițeilor;
reducerea costurilor fixe;
creșterea productivității muncii.

Creșterea purceilor fără antibiotice
Obiectivul principal este de a reduce riscul contactării 
agenților patogeni care ar necesita utilizarea antibioticelor, 
cum ar fi agenții patogeni care cauzează diaree la purcei. 
Diareea la purcei poate fi cauzată de mai mulți agenți 
patogeni, precum Campylobacter spp., Clostridium 
perfringens, Escherichia coli, Salmonella spp., rotavirusuri de 
grup A (RV-A), coronavirusuri (transmissible gastroenteritis 
virus—TGEV; porcine epidemic diarrhoea virus—PEDV), 
precum și de nematode și protozoare, vedeți aici.

Un alt studiu arată că E. coli, C. perfringens tip A, 
rotavirus și C. difficile sunt agenți patogeni enterici de 
maximă importanță pentru sectorul de reproducere 
a suinelor care solicită cercetări suplimentare pentru 
înțelegerea motivelor pentru care unele cazuri nu sunt 
diagnosticate. Utilizarea de produse secundare sau 
aditivi furajeri alternativi, cu proprietăți funcționale, pot 
îmbunătății sănătatea porcilor și, astfel, să contribuie la 
reducerea medicației. Vedeți aici, aici și aici.

Obiectivele generale în creșterea purceilor sunt:
asigurarea unui spor mediu zilnic adecvat;
valorificarea resurselor existente și a condițiilor de mediu;
adoptarea de soluții tehnologice cu consum redus de 
materiale, energie și forță de muncă;
maximizarea productivității muncii și a ratei de 
rentabilitate;
stimularea imunității naturale a gazdei prin utilizarea 
substanțelor capabile să moduleze funcțiile imune 
(de exemplu, plasmă animală uscată prin pulverizare, 
derivați de drojdie).
În ciuda eforturilor igienice, tehnice și imune de prevenire 

din ultimii ani, enteropatogenii sunt încă patogeni comuni 
în unele unități de producție a purceilor din Europa.

Creșterea păsărilor fără antibiotice 
Utilizarea extractelor de plante în hrana păsărilor este o 
abordare promițătoare pentru întărirea imunității naturale 
a animalelor. Totuși, această abordare este limitată de 
lipsa unor referințe și baze metodologice solide. Un studiu 
bibliografic a ajutat la identificarea a 4 extracte de plante: 
Astragalus, Echinacea, Ginseng și Melissa. Astragalus, 
Echinacea, Ginseng și Melissa au avut efecte citotoxice 
reduse sau absente. Rezultatele experimentelor cu Melissa 
și Ginseng sugerează că acestea pot avea activități de 
stimulare a imunității. Extractele de Melissa și Ginseng par 
a fi candidați necitotoxici, capabili să stimuleze apărarea 
naturală a păsărilor.

În contextul restricționării utilizării antibioticelor, 
prevenirea colibacilozei în fermele de găini ar trebui să fie 
maximizată. Această boală este tratată în mod obișnuit 
cu antibiotice. Înțelegerea contextului psihologic și social 
în care își desfășoară activitatea fermierii poate avea 
un impact asupra managementului avicol. Principalele 
stimulente pentru prevenirea colibacilozei aviare au fost 
dorința de a îmbunătăți veniturile fermei și de a reduce 
consumul de antibiotice. Analiza statistică a arătat cinci 
profiluri de fermieri. Sfaturile ar trebui adaptate în funcție 
de aceste profiluri: „fermieri experimentați puțin motivați”, 
„fermieri tineri și independenți”, „fermieri cu alte priorități”, 
„fermieri motivați cu cu microferme de găini” și „fermieri 
care își asumă riscuri”.

Utilizarea antimicrobiană este cel mai frecvent factor 
declanșator al răspândirii rezistenței antimicrobiene, însă 
reducerea consumului de antibiotice nu este suficientă 
pentru a inversa rezistența. Doar eliminarea presiunii de 
selecție antimicrobiană nu duce la pierderea plasmidelor 
în toate combinațiile plasmidă / gazdă. Reducerea 
utilizării antimicrobienelor trebuie combinată cu abordări 
alternative care vizează pierderea genei de rezistență, 
pentru a încetini răspândirea rezistenței.

Chiar și cu un management de calitate, infecțiile 
bacteriene care rezultă din dezechilibrul microbiotei 
intestinale pot provoca pierderi de producție la găinile 
ouătoare. Strategiile de nutriție preventivă care susțin 
performanța intestinului pot oferi o alternativă rentabilă 
la aplicarea antibioticelor, în special în perioada maximă 
a ouatului. De fapt, ouăle de consum și provocarea 
bacteriilor rezistente la medicamente pot face ca aplicarea 
antibioticelor să fie mai costisitoare decât alternativele 
non-antibiotice. Acizii organici și aditivii fitogeni pentru 
furaje au fost acceptați ca un instrument eficient pentru 
prevenirea și controlul proliferării bolilor păsărilor.

DE CE ESTE PERIOADA DE  DE CE ESTE PERIOADA DE  
COLOSTRU ATÂT DE IMPORTANTĂ COLOSTRU ATÂT DE IMPORTANTĂ 
PENTRU VIȚELUL NOU-NĂSCUT?PENTRU VIȚELUL NOU-NĂSCUT?

Perioada de colostru, sau primele trei zile postpartum, 
este o perioadă importantă de transfer a imunității pasive 
de la vacă la vițel. În absența colostrului, susceptibilitatea 
vițeilor la infecții va fi foarte mare deoarece aceștia se nasc 
cu o cantitate insuficientă de imunoglobuline. Statusul 
imun nativ al vițeilor la naștere se datorează incapacității 
imunoglobulinelor de a străbate bariera placentară de la 
mamă la făt.

Patologia vițelului poate fi prevenită prin transferul 
pasiv al unei cantități mari de imunoglobuline din colostru 
în primele ore de viață. Furman-Fratczak et al. (2011) au 
înregistrat cea mai scăzută morbiditate și intensitate 
a bolilor la vițelele cu niveluri serice de γ-globuline> 10 
g / L la 30 până la 60 de ore de la fătare. Mai mult decât 

https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437690/pdf/13028_2017_Article_299.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/242
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-015-0042-z%0D
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118000873?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/221972346_Natural_alternatives_to_in-feed_antibiotics_in_pig_production_Can_immunomodulators_play_a_role
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://www.itavi.asso.fr/publications/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-a-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre-la-colibacillose-aviaire-et-typologie-des-eleveurs-en-vue-d-apporter-un-conseil-adapte
https://www.itavi.asso.fr/publications/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-a-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre-la-colibacillose-aviaire-et-typologie-des-eleveurs-en-vue-d-apporter-un-conseil-adapte
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211005819
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atât,vițelele au crescut mai bine și au atins mai devreme 
greutatea optimă pentru prima inseminare.

Mai mulți factori sunt implicați în dezvoltarea unei 
imunități puternice și a unei protecții eficiente împotriva 
bolilor neonatale. Novo et al. (2017) au raportat că vițeii 
care au primit colostru proaspăt de la propriile mame 
au o dezvoltare fiziologică mai robustă, în timp ce vițeii 
care au primit colostru congelat de la mame donator au 
mucoasele mai palide și anemie în timpul episoadelor de 
diaree.

De asemenea, absorbția inadecvată a imunoglobulinelor 
din colostru în primele ore ale vieții vițelului are ca rezultat 
un transfer slab al imunității pasive, ducând la un risc 
crescut de mortalitate și la scăderea sănătății și longevității. 
Morin et al. (2021) au constatat că șansele de transfer 
adecvat a imunității pasive (la vițeii din turmele mici) au 
fost influențate de cantitatea de colostru la prima masă (de 
2,6 ori mai mare la vițeii care primesc colostru ≥ 2,5 L), de 
refractanța Brix a colostrului (de 2,9 ori mai mare la vițeii 
care primesc colostru Brix ≥24,5%) și de perioada în care 
vițeii au primit colostru după naștere (de 1,6 ori mai mare la 
vițeii care primesc colostru).

 Colostrul conține substanțe nutritive, factori 
antimicrobieni și factori de creștere, dar și o microfloră 
valoroasă (De Dea Lindner et al., 2011). În acest fel, 
o cantitate adecvată de colostru îmbunătățește 
productivitatea viitoare a animalului, deoarece are un efect 
pozitiv asupra stabilirii și dezvoltării microbiotei intestinale. 
Microflora probiotică naturală (cum ar fi Bifidobacterium 
și Lactobacillus) a colostrului a redus colonizarea cu E coli 
și a diminuat incidența / severitatea diareei neonate când 
vițeii au fost hrăniți cu colostru tratat termic la scurt timp 
după naștere (De Dea Lindner et al., 2011; Malmuthuge et 
al., 2015).

 Alte beneficii ale unui aport adecvat de colostru apar 
din productivitatea pe termen lung și longevitatea 
viitoarelor vaci de lapte. Vițeii care au IgG seric adecvat 
la 1 sau 2 zile după naștere măresc câștigul mediu zilnic 
ulterior până la înțărcare, rezultând o reducere a vârstei 
la primul serviciu și fătare cu o reducere vizibilă a costului 
programelor de înlocuire. Reducerea ratelor de sacrificare 
și creșterea performanței de alăptare au fost raportate de 
Faber et al. (2005) când vițelele au primit 4 l de colostru. 
Costurile creșterii vițelelor de înlocuire au fost semnificativ 
mai mici dacă rata de sacrificare a fost scăzută (Tozer and 
Heinrichs, 2001).

DeNise et al. (1989) a studiat efectele imunității pasive 
asupra producției ulterioare la tineretul femel de înlocuire 
și a concluzionat că imunoglobulinele colostrale pot fi 
un indicator al creșterii și producției ulterioare, adică o 
producție de lapte și un conținut de grăsime mai mari 
(DeNise et al., 1989).

ZLTO a dezvoltat un protocol de management al 
colostrului:

Mulgeți vaca imediat după fătare. Primul colostru este 
de cea mai bună calitate.
Măsurați calitatea colostrului pentru a determina 
cantitatea de anticorpi utilizând un colostrometru sau 
un hidrometru. Aruncați colostrul cu o calitate <50 g / L. 
Acest lucru vă oferă certitudine cu privire la cantitatea de 
anticorpi din colostru, mai degrabă decât ghicirea după 
aspect.
Asigurați-vă că colostrul și echipamentul de distribuire a 
hranei sunt curate. Murdăria conține bacterii și va reduce 
efectul anticorpilor din colostru.
În termen de 1 oră după fătare, dați vițelului 4 litri (10% 
din greutatea corporală, dacă este cunoscut) de colostru 
la aproximativ 40 °C. Cu cât colostrul este dat mai repede 
după fătare, cu atât mai mulți anticorpi pot fi absorbiți 
de intestinul vițelului.
Folosiți de preferință o tetină atunci când administrați 
colostru. Aceasta oferă un reflex de supt care stimulează 
funcția intestinală.
Congelați colostrul rămas pentru rezervă la o 
temperatură constantă de -18 °C. Etichetați colostrul 
cu numărul vacii donatoare și data colectării și aruncați 
colostrul de la vacile pozitive la paratuberculoză.
A doua alăptare a vițelului cu colostru ar trebui să aibă 
loc la 12-18 ore după fătare, pentru a se asigura că vițelul 
a absorbit suficienți anticorpi.
Discutați protocolul de colostrare cu consilierul ZLTO 
sau medicul veterinar.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528817301030?via%3Dihub
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(21)00090-4/fulltext
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(15)00622-0/fulltext
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(15)00622-0/fulltext
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(89)79140-2/pdf
https://youtu.be/xlwf13hhbRQ
https://youtu.be/xlwf13hhbRQ
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
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Înțărcarea foarte timpurie a vițeilor 
destinați înlocuirii vacilor de lapte
Înțărcarea foarte timpurie se face la vârsta de 3-5 săptămâni. 
Începând cu această vârstă, vițeii sunt hrăniți cu înlocuitor 
de lapte și furaje combinate solide de tip starter.

Dacă se dezvoltă rumenul vițeilor, înțărcarea foarte 
timpurie poate avea rezultate bune. Obișnuind vițelul cu 
consumul de concentrate și apă, rumenul se dezvoltă și cu 
ajutorul acizilor grași volatili.

Pentru a stimula consumul de furaje concentrate, vițeii 
primesc furaje solide din a doua zi de viață. Principala 
cerință pentru succesul înțărcării este ca vițelul să fi 
consumat cel puțin 1,5-2 kg de furaj pe zi timp de cel puțin 
3 zile consecutive.

Dacă vițeii nu consumă singuri furaje concentrate, 
este necesar să îi furajați manual sau să îi încurajați să 
consume furaje solide prin amplasarea unei cantități de 
furaj concentrat pe fundul găleții de alăptare imediat după 
hrănirea cu lapte.

Sistemul digestiv al vițeilor nu este complet și suficient 
dezvoltat la vârsta de 3 săptămâni, de aceea se recomandă 
ca vârsta minimă de înțărcare să fie de 4 săptămâni. 
Consumul voluntar de furaje compuse crește rapid după 
înțărcare.

Înțărcarea timpurie a vițeilor

Înțărcarea timpurie a vițeilor

Înțărcarea timpurie se face la vârsta de 40 - 120 de zile și 
se practică la tineret, hrănt intens cu înlocuitor de lapte și 
furaje concentrate. Este cel mai utilizat sistem în fermele 
de lapte.

Determinarea timpului optim de înțărcare pentru viței 
este determinată de greutatea corporală și de vârstă. 
În prezent, calendarul înțărcării vițeilor este determinat 
de consumul voluntar de furaje vegetale, în principal de 
consumul voluntar de furaje compuse.

Consumul timpuriu de furaje concentrate permite 
creșterea rapidă a consumului voluntar și, prin urmare, 
reduce și vârsta momentului optim de înțărcare.

Pentru a adopta această metodă de îngrășare, vițelul 
trebuie să consume cel puțin 500–700 g de furaje 
vegetale pe zi. Cu cât începe mai devreme consumul de 
furaje vegetale, cu atât este mai rapid timpul optim de 
înțărcare.

Înțărcarea timpurie a vițeilor aduce o serie de avantaje 
financiare și tehnologice, după cum urmează:

reduce costul alimentării vițeilor cu lapte;
crește eficiența financiară a fermei, prin creșterea 
cantității de lapte destinată prelucrării;
consumul timpuriu de furaje de origine vegetală 
favorizează dezvoltarea rumenului și consumul voluntar 
de furaje, cu o influență pozitivă asupra vieții productive 
viitoare.

Se face la vârsta de 4-5 luni pentru vițeii de lapte și la 7-8 
luni pentru rasele de carne. La înțărcare, vițelul trebuie să 
poată consuma 1 kg de concentrate și 2,5 kg de fân sau 
echivalent în greutate vie.

Recomandări

Pregătirea vițelelor pentru reproducere

Acțiuni tehnice

Înțărcarea trebuie făcută treptat, în 7-10 zile, pentru a 
evita criza specifică (înțărcarea);
În cazul alăptării artificiale, înțărcarea se realizează 
prin reducerea cantității de lapte, administrată zilnic, 
crescând în același timp suplimentul alimentar uscat;
În cazul suptului natural, înțărcarea se face prin 
reducerea treptată a cantității de lapte administrată;
Restricționând zilnic cantitatea de lapte sau înlocuitor și 
introducând în rație un supliment concentrat de furaje 
și fân, vițelul este încurajat să consume aceste furaje de 
la o vârstă foarte fragedă, ducând la o dezvoltare mai 
accelerată a tractului digestiv;
Indiferent de vârsta la care se face înțărcarea, 
pentru a reduce și chiar a evita stresul specific, se 
recomandă păstrarea vițeilor în aceleași boxe, cuști sau 
compartimente, unde au fost adăpostiți în perioada de 
alăptare, încă 5-6 zile după oprirea administrării laptelui. 

Termenul este stabilit conform criteriilor:
Maturitate sexuală: reprezintă momentul în care corpul 
devine capabil să se reproducă. La vițele, vârsta este în 
general de 15 luni;
Greutate corporală: când tineretul atinge 70-75% din 
greutatea adultului, respectiv peste 400 kg;
Vârstă: se calculează precocitatea rasei. Vițelele 
sunt introduse în general la vârsta de 16-20 de luni la 
reproducere;
Dezvoltare corporală: vițelele aflate la prima fătare 
trebuie să fi atins 90-95% din înălțimea, 85-90% din 
lungimea și 80-85% din lățimea adultului;

Pentru a obține o bună capacitate reproductivă, femelele 
tinere trebuie ținute în grupuri:

grupul de pregătire pentru inseminare: 14–16 luni;
grupul pentru inseminare: vârsta minimă de 15 luni, acest 
lot trebuie să fie atent monitorizat pentru inseminare;
grupul vițelelor inseminate trebuie urmărit timp de 
maximum 2 luni pentru a vedea dacă căldurile revin;
grupul  vițelelor (junincilor) confirmate ca gestante.

CÂT DE IMPORTANT  CÂT DE IMPORTANT  
ESTE MANAGEMENTUL  ESTE MANAGEMENTUL  
ÎNȚĂRCĂRII VIȚEILOR?ÎNȚĂRCĂRII VIȚEILOR?
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CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE 
CREȘTEREA PURCEILOR?CREȘTEREA PURCEILOR?

CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE 
CREȘTEREA MIEILOR?CREȘTEREA MIEILOR?

În fermele mari, purceii mai mici sunt distribuiți scroafelor 
care alăptează (care au fătat în aceeași zi și la care 
numărul purceilor este mai mic decât cel al mameloanelor 
funcționale).

 Dacă nu există scroafe doică care să fi fătat recent, 
purceii pot fi mutați la o altă scroafă lactantă numai după 
trecerea perioadei de colostrare. 

Mecanismul de termoreglare a purceilor este instalat la 
48 de ore după fătare. La aceasta se pot adăuga condițiile 
de microclimat deficitare, astfel, împreună, ele induc 
hipoglicemie la purcei. Acest lucru se manifestă prin 
pierderea poftei de mâncare, tremurături musculare, 
slăbiciune generală și mișcări nesigure. Din această cauză, 
purceii nu mai pot suge și rămân în zona de odihnă pe care 
nu o părăsesc.

Prevenirea hipoglicemiei la purceii sugari presupune: 
furnizarea de colostru în primele ore de viață; asigurarea 
condițiilor optime de microclimat (temperatură 30 °C - 32 
°C, umiditate 60-65%); administrarea de glucoză injectabil 
sau pe cale orală, câte 5 ml timp de 3 zile. Având în vedere 
importanța colostrului, purceii vor suge cel târziu la o oră 
după naștere și apoi la fiecare oră.

Importanța colostrării la purcei
Deoarece placenta scroafei nu permite transferul 
anticorpilor de la mamă la fetuși, imediat după fătare, este 
foarte important ca purceii să consume colostrul care îi va 
proteja de infecții în primele zile de viață. Acest transfer 
se face numai prin colostrul pe care purceii îl consumă 
în primele ore de viață. Purceii necolostrați de obicei nu 
supraviețuiesc. Purceii mai puțin dezvoltați ar trebui plasați 
la mameloanele pectorale, care dau mai mult lapte.

Producția de lapte a scroafei asigură întregul necesar 
de nutrienți și energie pentru purcei până la vârsta de 3 
săptămâni.

După această vârstă, datorită cerințelor crescute ale 
purceilor, este obligatorie hrănirea suplimentară cu alte 
furaje.

Deci, laptele influențează creșterea corporală a purceilor 
până la vârsta de 3-4 săptămâni (când se determină 
capacitatea de lactație a scroafei), după care creșterea în 
greutate este influențată doar de hrana suplimentară.

Obișnuirea cu mâncarea suplimentară ar trebui să 
înceapă la 7-10 zile, folosind boabe prăjite (în special orz). 
În primele zile, se administrează aproximativ 50 g furaj / 
purcel.

Regulile înțărcării se referă în principal la trecerea treptată 
a purceilor de la regimul sugarului la regimul purceilor 
înțărcați, și anume: obișnuința purceilor cu consumul 
de furaje suplimentare de la vârsta de 7-8 zile; reducerea 
numărului alăptărilor cu 4-5 zile înainte de înțărcare. 
Reducerea numărului de alăptări determină purceii să 
consume hrană suplimentară în cantități mai mari.

Această acțiune este recomandată după cum urmează:
5 zile înainte de înțărcare, 4-5 alăptări;
4 zile înainte de înțărcare, 3-4 alăptări;
3 zile înainte de înțărcare, 2-3 alăptări;
2 zile înainte de înțărcare, 1-2 alăptări;
o alăptare în ziua înțărcării.

Procesul de producție din creșă începe cu preluarea 
compartimentului după mutarea seriei anterioare. Se 
curăță, se spală, se dezinfectează, se spală din nou cu un jet 
puternic de apă, se văruiește și se încălzește la temperatura 
necesară purceilor.

Purceii înțărcați se deplasează din sectorul maternitate 
în sectorul de creșă, fie cu remorca tehnologică, fie pe jos, 
manipularea animalelor făcându-se cu blândețe și răbdare.

În același timp, există o separare pe sexe, chiar și atunci 
când masculii au fost castrați, din cauza unor rate de 
creștere diferite.

 În categoria „tineret” intră purceii care au atins o greutate 
de aproximativ 25-30 kg și o vârstă de 90-120 de zile.

Rămân în această categorie până la vârsta de 8-9 luni 
când masculii ating greutăți de 120-130 kg, iar femelele 110-
120 kg.

După această vârstă, dar mai ales după atingerea acestor 
greutăți, animalele intră în sectorul reproducerii.

Sănătatea animalelor este un criteriu pentru evaluarea 
bunăstării fermelor și ajută la adoptarea de noi tehnologii. 
Comportamentul animalelor este o problemă de 
actualitate care ghidează adoptarea sistemelor de hrănire 
și adăpostire cu influențe asupra creșterii. Studii recente 
au arătat că comportamentul de hrănire și de odihnă se 
modifică la animalele tinere la momentul îmbolnăvirii 
și la apariția dureriie astfel încât monitorizarea precisă a 
stocului poate ajuta la detectarea semnelor timpurii de 
slăbiciune la animale.

Purceii înțărcați

Creșterea animalelor tinere este bazată pe  un set de 
măsuri preventive pentru a limita apariția infecțiilor și 
răspândirea lor în efectiv.

Prin urmare, supravegherea și îngrijirea sunt necesare 
de la o vârstă fragedă. După apariția îmbolnăvirilor și 
diagnosticarea lor, poate fi necesar un tratament cu 
antibiotice. Citiți mai mult aici (în Franceză).

Creșterea mieilor trebuie să ia în considerare bunele 
practici legate de adăpost și igienă. Bunele practici 
legate de adăpostul pentru miei au în vedere măsurile de 
biosecuritate, adăparea, recomandările tehnice privind 
organizarea și amplasarea stânei, gunoiul de grajd, 
curățarea și dezinfecția, iluminatul și ventilația stânei. Citiți 
mai mult aici (în Franceză).

Fermierul consideră că o calitate vizibil îmbunătățită 
a colostrului este un motiv major pentru reducerea 
prevalenței bolii. Acest lucru are, de asemenea, legătură 
cu îmbunătățirea progresivă a altor indicatori, precum 
asigurarea unui furaj mai bun, genetica și starea generală 
de sănătate a ovinelor.

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/f2104eea-0696-4379-8803-bde4f2437e32
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.farmantibiotics.org/wp-content/uploads/2017/07/Isaac-Crilly-sheep-Northern-Ireland.pdf
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Importanța colostrului la miei
Hrănirea mieilor nou-născuți cu o cantitate adecvată de 
colostru, cât mai devreme posibil după naștere, este o 
practică bună care s-a dovedit eficientă în obținerea unei 
imunități pasive de calitate, capabile să protejeze mieii și 
astfel să se reducă nevoia de tratamente cu antibiotice.

Mieii trebuie hrăniți cu o cantitate de colostru 
(pasteurizată la 63 °C timp de 30 de minute) echivalentă cu 
8 g de IgG / Kg greutate corporală, împărțită în trei mese 
egale în primele 24 de ore după naștere, administrate la 2, 
14 și 24 de ore după naștere. Aceasta corespunde, în medie, 
cu aproximativ 150-200 ml colostru/tain.

CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE 
CREȘTEREA LA PUII DE PASĂRE?CREȘTEREA LA PUII DE PASĂRE?

Condițiile din viața timpurie influențează sănătatea și 
comportamentul puilor de găină pentru o perioadă lungă 
de timp.

Broilerii de găină convenționali care sunt transportați 
la fermă la scurt timp după ecloziune pot suferi de stres 
asociat manipulării în incubator, stres alimentar și hidric și 

de stres de transport. Acest stres este dăunător dezvoltării 
imunologice și fiziologice a păsărilor, rezultând păsări mai 
puțin rezistente. Diferitele sisteme de creștere nu prezintă 
nicio diferență de comportament, dar seriile de broileri 
care eclozează în adăpost au mortalitate mai mică, sunt 
mai sănătoase și au mai puține leziuni ale talpii piciorului 
decât broilerii care eclozează în sistem tradițional. 

În general, fermierii care cresc broileri au încredere în 
calitatea apei potabile pe care o oferă animalelor, mai ales 
când aceasta este livrată de un furnizor. Cu toate acestea, 
această încredere nu este întotdeauna justificată. De fapt, 
cercetările arată că la adăpători aproape 8% din apă este 
necorespunzătoare și 20% nu este în parametrii optimi 
pentru a fi oferită ca apă potabilă păsărilor. Calitatea apei 
merită o atenție continuă.

O sănătate optimă a intestinului este crucială pentru o 
creștere sănătoasă a broilerilor. Mai mulți factori, cum ar fi 
temperatura ridicată, pun mai mult stres pe sănătatea și 
integritatea intestinului. S-a observat că furnizarea zincului 
în suplimente cu aminoacizi are efecte benefice mai mari 
asupra sănătății intestinului broilerilor în comparație cu 
furnizarea lui prin surse anorganice, cum ar fi ZnSO4.

Mai ales în perioadele de stres se observă efecte mai 
mari în ceea ce privește conversia furajelor, morfologia 
intestinului și calitatea cărnii.  Zincul este un oligoelement 
esențial despre care se știe că este implicat în mai multe 
procese biologice. Cele mai bune rezultate se obțin atunci 
când se adaugă în furaje un complex organic de zinc-
aminoacizi, în special în perioadele stresante.

Managementul tineretului în primele săptămâni de viață

https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119578889?via%3Dihub
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