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Prefaţă

Manualul de faţă prezintă o serie de recomandări pentru realizarea construcţiilor şi instalaţiilor de 

fermă destinate cailor. Manualul cuprinde tehnici moderne pentru construcţii, pornind de la cerinţele 

legislative europene şi naţionale. De  asemenea, manualul ia în considerare experienţa fermierilor 

europeni. 

Recomandările prezentate îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, 

bunăstarea animalelor şi dezvoltarea durabilă.

Manualul a fost elaborat în cadrul contractului “Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea Standardelor de 

Fermă pentru România”, UMP MAKIS – MAPDR  04/QCBS/2008 – nr. 3166, finanţat de Banca 

Mondială. 

Echipa care a conceput şi elaborat manualul a fost formată din experţi români si danezi din cadrul 

organizaţiei Danish Agricultural Advisory Service. De asemenea, aceştia au fost susţinuţi de o echipă 

compusă din specialişti, personal administrativ, interpreţi, traducători şi editori.

O contribuţie importantă a fost adusă de către grupurile de lucru formate din specialişti din cadrul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.

Manualul a fost elaborat în perioada ianuarie – mai 2010. Suntem conştienţi de faptul că în următorii 

ani atât cadrul legislativ european, cât şi cel naţional vor fi completate şi îmbunătăţite. De aceea, 

beneficiarii acestui manual trebuie să se informeze permanent despre eventualele modificări 

legislative. Datorită condiţiilor climatice specifice diverselor regiuni din România, cerinţele referitoare 

la construcţii pot fi diferite.

Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unor manuale care cuprind recomandări referitoare la 

amenajarea construcţiilor de fermă pentru depozitarea furajelor şi a dejecţiilor, precum şi pentru 

construcţia adăposturilor pentru bovine, porcine, cabaline, ovine si păsări în vederea respectării 

standardelor comunitare. Recomandările propuse îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene şi oferă 

posibilitatea fermierilor români să-şi conducă într-un mod eficient şi profitabil afacerile din agricultură.

Iunie 2010

Henry Joergensen

Lider de proiect
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1. Introducere

Această lucrare descrie recomandări pentru sistemele de adăposturi destinate cailor, arene acoperite 

sau în aer liber şi alte spaţii conexe. 

Scopul acestui manual este să descrie principalele reglementări ale Uniunii Europene din acest 

domeniu. Legislaţia europeană în domeniu se referă în special la bunăstarea animalelor şi la 

organizarea şi funcţionarea centrelor de colectare şi testare a materialului seminal cabalin. 

Cabalinele sunt animale care sunt obişnuite să trăiască în natură în comunităţi deschise şi să se 

deplaseze zilnic pe distanţe mari. În vederea asigurării bunăstării cabalinelor şi pentru a evita 

dezvoltarea unor „vicii de comportament” (manifestări comportamentale cauzate de stres, plictiseală 

etc), recomandările pentru adăposturile de cabaline se bazează pe comportamentul normal al 

cabalinelor şi bunăstarea acestora. 

Prima parte a acestui manual pune accentul pe comportamentul cabalinelor şi pe aspectele 

relaţionale specifice importante pentru întreţinerea cabalinelor. Aceste aspecte constituie punctul de 

plecare pentru recomandările referitoare la adăposturile pentru cabaline. 

Recomandările privind suprafaţa boxelor pentru cai iau în considerare dimensiunea şi etapa de 

dezvoltare a cabalinelor.

Următoarele capitole abordează sănătatea cabalinelor, proiectarea construcţiilor, microclimatul, 

sistemele de ventilaţie, sistemul de adăpost şi modernizarea grajdurilor vechi. 

Cabalinele sunt adesea crescute în ferme cu suprafeţe reduse de teren, insuficiente pentru aplicarea 

tuturor dejecţiile rezultate de la acestea. În acest caz, problemele legate de protecţia mediului sunt 

diferite faţă de cele ale altor ferme.

În capitolul 10 sunt descrise principalele componente ale unui centru modern de creştere a cabalinelor 

(centru ecvestru), precum arene acoperite, padocuri şi facilităţi pentru antrenament în aer liber. Anexa 

la acest manual conţine informaţii privind recomandările pentru staţiunile de colectare, testare şi 

însămânţări artificiale cu materialului seminal provenit de la armăsari, ţinând cont de facilităţile 

descrise. 
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2. Comportamentul cailor

Calul este un animal social şi de aceea se simte în siguranţă şi confortabil dacă este întreţinut 

împreună cu alţi cai. Capacitatea de a stabili relaţii între membrii hergheliei depinde de posibilitatea de 

identificare reciprocă a indivizilor săi. Cabalinele se caracterizează printr-o capacitate ridicată de 

recunoaştere şi memorizare ai altor membri ai hergheliei. Această capabilitate se manifestă cu ajutorul 

văzului, mirosului şi auzului. Proprietarii şi antrenorii de cai cunosc foarte bine faptul că animalul este 

capabil să memoreze informaţia pentru o perioadă lungă de timp. Cercetările privind memoria vizuală 

a cabalinelor au demonstrat că mamiferele din familia Equidae reţin foarte bine simbolurile vizuale. 

2.1.    Organele senzoriale

Organele senzoriale le permit cailor să localizeze sursele de hrană şi adăpost, să comunice între ei, să 

identifice partenerii de reproducţie, dar şi agresorii. Organele senzoriale ale cailor care trăiesc în 

sălbăticie, în natură trebuie să transmită o mulţime de stimuli din habitat cât şi de la alţi membri ai 

hergheliei. Calul sănătos decide imediat care dintre stimuli semnalează pericolul. 

Cea mai bună soluţie pentru creşterea şi întreţinerea cailor o reprezintă crearea, pe cât posibil, a unor 

condiţii similare celor din habitatul natural, care permit exploatarea potenţialului de lucru al animalelor 

cât şi evitarea problemelor legate de comportament şi sănătatea cabalinelor.

În cele mai multe cazuri, condiţiile de întreţinere a cailor sunt foarte diferite de cele din mediul natural. 

Simţul vizual 

Vederea panoramică caracteristică văzului la cai este un mod de adaptare la condiţiile de viaţă în spaţii 

deschise. Acest lucru este rezultatul poziţionării ochilor care sunt amplasaţi pe ambele părţi laterale 

ale capului. În plan orizontal, ochii permit calului să aibă un câmp vizual de aproape 360 de grade (vezi 

figura 2.1) şi care îi dă posibilitatea să detecteze orice obiect care se apropie de la o distanţă mare. 

Acest lucru este de asemenea favorizat şi de poziţia capului, legat de trunchi cu un gât lung şi foarte 

mobil. Poziţia laterală a ochilor, în partea superioară a capului, cât şi botul relativ lung cu ochii 

amplasaţi în partea superioară a feţei îi permit unui cal care păşunează să monitorizeze permanent 

împrejurimile. Totuşi, aceste caracteristici au ca rezultat şi faptul că în câmpul vizual al calului există 

zone oarbe de câţiva centimetri în faţa capului şi o zonă oarbă îngustă şi lungă de câţiva metri în 

spatele crupei. Dacă un obiect iese brusc din zona oarbă sau se iveşte la marginea câmpului vizual, 

calul se poate simţi ameninţat şi reacţionează violent. De asemenea, amplasarea laterală a ochilor 

limitează câmpul binocular la aproximativ 65 de grade (câmpul vizual al unui ochi se suprapune peste 

celălalt, ceea ce permite vederea obiectelor şi recunoaşterea formei, mărimii, stabilirea de raporturi, a 

distanţei, adâncimii şi proporţiilor – vezi figura 2.1). Deoarece vederea binoculară tridimensională este 

relativ redusă, calul are o vedere limitată la distanţă, deşi poate detecta mişcarea de la distanţe mari. 
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Simţul auditiv 

Caii au capacitatea de a percepe o gamă de frecvenţe mai mare decât oamenii. Percep mai bine 

sunetele de înaltă frecvenţă şi ultrasunetele şi mai puţin sunetele de joasă frecvenţă. Deoarece îşi 

poate mişca urechile în mod independent una faţă de alta, către sursa sunetului, calul nu este nevoit 

să-şi mişte capul sau trunchiul. Prin intermediul simţului auditiv, păstrează contactul cu alţi membri ai 

hergheliei aflaţi în afara câmpului vizual. Acest lucru este frecvent întâlnit la comunicarea dintre iapă şi 

mânz. Într-o anumită măsură, fiecare cal are un nechezat propriu şi se foloseşte de acest lucru pentru 

a-şi semnala prezenţa altor cai, aflaţi în afara contactului său vizual. 

Simţul olfactiv 

Mirosul joacă un rol complex în viaţa cailor: permite recunoaşterea unei iepe de către armăsarul 

dominant din herghelie, identificarea unei iepe în călduri, cât şi a potenţialilor rivali. De asemenea, 

permite identificarea dintre cai şi determinarea poziţiei în ierarhie. Multe tipuri dintre aceste modalităţi 

de comunicare menţionate mai sus pot fi însoţite de excretarea de urină şi fecale. Marcarea terenului 

cu fecale este un semnal aromatic dat de către liderul grupului pentru ceilalţi armăsari pentru a-şi 

anunţa prezenţa în herghelie.  

Simţul gustativ 

Senzaţiile gustative percepute de cai variază gradual de la sărat, acru, dulce şi amar. 

Calul, fiind un animal care realizează un păşunat selectiv, are tendinţa de a alege plantele cele mai 

gustoase sau părţile cele mai gustoase ale plantelor. Pe de altă parte, evită plantele otrăvitoare 

precum şi furajele şi apa cu miros şi gust neplăcut. Totuşi, caii disperaţi şi cei foarte înfometaţi pot 

mânca şi plante otrăvitoare. 

Figura 2.1    Câmpul vizual al calului; doar o fâşie îngustă în 

                     spatele animalului este “oarbă” (Soendergaard 

                     şi col.,2002).
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Simţul tactil 

Gura calului este muscularizată şi puternic inervată. Erbivorele, animale care păşunează au nevoie de 

buze sensibile pentru a se hrăni. Firele de păr tactile specializate din jurul buzelor, nărilor şi ochilor, ca 

şi terminaţiile nervoase din piele, sensibile la atingere, presiune sau stimuli termici, permit 

comunicarea în rândul cailor. În cea mai mare parte a timpului petrecut la păşunat, cabalinele menţin 

contactul vizual şi frecvent ating alţi membri ai hergheliei. Calul poate percepe atingerea cu cele mai 

multe părţi ale corpului. Unele exemplare au anumite părţi mai sensibile la atingere, cel mai adesea 

fiind vorba de zona capului, urechilor, zona genitală şi zonele din jurul coapselor. 

2.2.     Comportamentul social 

Obiceiurile cailor domestici diferă de cele ale strămoşilor lor sălbatici. Acest lucru a fost determinat de 

schimbările din mediul lor înconjurător, ca şi de o selecţie îndelungată a raselor, în direcţia dorită de 

crescători. Totuşi, la caii din herghelii ţinuţi pe păşuni sau în padocuri, se pot observa multe tipuri de 

comportament specifice cailor sălbatici, precum instinctul gregar, modalităţile de comunicare, 

stabilirea ierahiei, respectarea  spaţiului individual, grija pentru mânji, comportamentul agresiv sau 

prietenos. 

Figura 2.2       Timpul mediu necesar cailor (% din 24 ore) întreţinuţi în diverse medii. 

                        Liber  = Cai liberi din rasa Camargue, Grup = Stabulaţie/Întreţinere liberă în grupuri 

                        cu acces liber la fân, Adăpost(+) = cai întreţinuţi în boxe individuale, cu posibilitatea 

                        de a se vedea sau atinge şi acces liber la fân, Adăpost (-) = cai întreţinuţi în boxe 

                        individuale, fără posibilitatea de a se vedea şi atinge, hrăniţi în principal cu furaje 

                        combinate (Kiley-Worthington, 1987).

Deoarece sunt animale sociale, caii au nevoie să păstreze contactul social între ei şi, totodată, să 

păstreze aşa-numitul spaţiu individual. Aceast spaţiu determină anumite condiţii pe care trebuie să le 

îndeplinească sistemele cu stabulaţie liberă, suprafaţa de păşune sau padocurile. De aceea, 

suprafaţa minimă indicată pentru cai este de 2 m² pe fiecare 100 kg greutate corporală. În cazul 

nerespectării acestei recomandări, caii pot intra în conflict unii cu alţii, se pot manifesta agresiv şi pot 

dezvolta tulburări comportamentale aşa-numitele vicii de comportament. De aceea, la cazarea cailor 

în boxe învecinate se va ţine cont de caracterul fiecărui exemplar, de blândeţea sau agresivitatea sa. 
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Manifestările de subordonare constituie un model comportamental caracteristic ierarhiei  grupului de 

cai. Subordonarea faţă de alţi membri ai grupului se poate manifesta şi în recunoaşterea altor membri 

ai grupului, în comportamentul general al animalelor, precum în activităţile recreative, perioadele de 

odihnă, etc. În ierarhia unei herghelii tipice există cai dominanţi şi cai dominaţi. Ierarhia unei herghelii 

prinde formă în câteva zile şi se menţine, cu execepţia cazurilor în care se introduc în grup noi indivizi. 

Recunoscând rolul unui individ dominant, caii trataţi corespunzător permit oamenilor să preia acest rol 

de individ dominant. 

Raportat la sensibilitatea şi temperamentul lor, caii diferă mult unul de celălalt. De aceea, la stimuli 

similari nu se pot aştepta acelaşi tip de reacţii de la toţi caii. Cele mai mari diferenţe se întâlnesc în 

rândul cailor din rasele uşoare, pentru că la rasele grele, indivizii sunt mai asemănători: sunt mai blânzi 

prin natura lor şi se subordonează mai uşor stăpânului. 

Caii se pot caracteriza şi prin manifestări de agresivitate, de exemplu atacarea altor membri ai 

hergheliei sau a nou-veniţilor, de obicei de acelaşi sex şi ajunşi la maturitate sexuală, pentru a dobândi 

o poziţie ierarhică superioară şi acces la hrană. Comportamentul agresiv poate fi o consecinţă a 

condiţiilor de întreţinere necorespunzătoare. 

Comportamentul prietenos este natural la caii care au acelaşi statut, de exemplu la cei care fac parte 

din grupul subordonat. Manifestările de prietenie în relaţiile cu oamenii şi alţi cai sunt condiţionate în 

special de bunăstare şi de blândeţea îngrijitorului. 

Comportamentul îngrijitorului care are grijă de animale, în mod deosebit cei care au grijă de cai 

influenţează comportamentul hergheliei lor. Contactele dintre îngrijitor şi cai sunt mai frecvente în 

grupurile cu efective mici, în timp ce în hergheliile mari, în special cele întreţinute în stabulaţie liberă, 

astfel de contacte nu sunt atât de obişnuite şi regulate. Indiferent de situaţie, se recomandă un 

comportament bazat pe respectarea şi apărarea drepturilor animalelor. 

2.3.     Mişcarea

Datorită constituţiei sale fizice, calul este "construit" să străbată distanţe mari în fiecare zi. De aceea, 

pentru o bună dezvoltare a musculaturii, oaselor şi tendoanelor, caii au nevoie de condiţii şi spaţiu 

adecvat pentru exerciţii. În condiţii naturale şi dacă nu sunt deranjaţi, ei se deplasează încet la pas. În 

timp ce păşunează, caii străbat zilnic în mod normal distanţe de 3-10 km. Aceste deplasări sunt 

influenţate de disponibilitatea hranei şi locurilor de adăpare şi există situaţii în care calul poate să 

străbată 40 de km, de 5-6 ori pe săptămână, pentru a se adăpa. 

Figura 2.3     În condiţii naturale, caii se mişcă tot timpul pentru că păşunează. 

                     De aceea, au nevoie de condiţii şi spaţiu de mişcare.
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Cercetările au arătat că animalele devin mai active după o perioadă de timp în care nu se pot mişca. 

Aceasta înseamnă că la cai nevoia de mişcare se acumulează. Atunci când unui cal nu-i este permis 

să se mişte o perioadă îndelungată, bunăstarea îi este afectată. În special pentru mânji şi tineretul 

cabalin, exerciţiile sunt importante pentru o dezvoltare corectă a musculaturii, a oaselor şi a capacităţii 

de coordonare a mişcărilor. Studiile pe mânji au arătat că lipsa de mişcare, precum şi stabulaţia 

îndelungată combinată cu sesiuni îndelungate de galop, sunt dăunătoare pentru dezvoltarea 

mânzului.

În figura 2.4 sunt prezentate mai multe poziţii corporale în timpul odihnei şi somnului. Poziţiile normale 

de odihnă şi somn sunt: (a) în picioare cu greutatea corporală susţinută doar pe trei membre, cu unul 

din membrele posterioare uşor flexat,  (b) culcat sprijinit pe piept, cu capul sus, (c) culcat pe piept, cu 

capul sprijinit de sol, (d) culcat pe piept, cu capul sprijinit pe membrul posterior/decubit sterno-costal, 

(e) culcat pe o parte/decubit lateral. 

Figura 2.4    Poziţia corpului în timpul odihnei şi somnului.

Calul se poate odihni/dormi în oricare dintre aceste poziţii, dar un somn profund este posibil doar 

atunci când animalul se află în decubit lateral. Majoritatea adoptă această ultimă poziţie cel puţin o 

dată pe zi sau pe noapte. Mulţumită aparatului pasiv de sprijin cu un suport mecanic special, calul se 

poate odihni în poziţie ortostatică, fără un consum ridicat de energie. De aceea, este important ca 

adăposturile să ofere condiţii bune pentru poziţile ortostatice şi decubitale. 

a)

b) c)

d) e)
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Imaginea de mai sus arată mişcările calului când se aşează şi când se ridică: (a) mai întâi 

îngenunchează (b) apoi îşi trage membrele posterioare sub el, (c) şi (d) calul stă întins sprijinit pe stern 

(e) când se ridică îşi încordează membrele anterioare, (f) şi (g) îşi ridică partea din faţă a corpului, în 

timp ce continuă să îşi sprijine greutatea pe partea posterioară, (h) şi, în sfârşit, îşi ridică şi partea 

posterioară.

2.4.     Padocurile

Padocurile trebuie să fie suficient de mari pentru ca animalele să se poată mişca în voie. La padocurile 

individuale, este recomandat să se satisfacă şi nevoia de contact social cu alţi cai. Pentru a reduce la 

minim riscul de accidente, padocurile trebuie să aibă o dimensiune adecvată. Nu s-au efectuat 

cercetări pentru a stabili dimensiunile optime ale padocului. Totuşi, experienţa arată că ar trebui să 
2aibă o suprafaţă de cel puţin 800 m . În perioada verii, dacă padocurile trebuie să asigure şi necesarul 

de hrană a cailor, suprafaţa recomandată este de cel puţin 1 ha pentru un grup de 2-3 cai. 

Figura 2.5    Comportamentul cailor la aşezare şi ridicare.

a)

d)

g) h)

b)

e)

c)

f)
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    Recomandări:

�Este recomandat ca în ferme să existe întotdeauna cel puţin 2 cai.  

�Caii trebuie să se poată mişca în voie în padocuri timp de cel puţin 1-2 ore zilnic. 

�Când sunt în padoc, caii trebuie să fie ţinuţi în grup. 

�Folosirea la munci, călărie, tracţiune, sau în padocul circular pentru antrenamente, poate 

         înlocui parţial mişcarea liberă, dar timpul petrecut în padoc nu trebuie să fie mai mic de 

         1 oră pe zi. 

�Padocurile trebuie să conţină întotdeauna zone uscate, fără noroi, unde caii să se poată 

         odihni. 
2

�Padocurile trebuie să aibă cel puţin 800 m . 

�Existenţa arborilor în interiorul padocului oferă cailor posibilitatea de a sta la umbră, ceea 

         ce are un impact pozitiv asupra bunăstării acestora.

�Forma padocurilor trebuie să fie rotundă – fără nici un colţ sau unghi.  

Figura 2.6    Padoc pentru cai conceput pentru asigurarea bunăstării animalelor.

2.5.    Adăpostul şi zona umbrită 

Cel mai bun sistem de adăpostire pentru cai (cu excepţia condiţiilor meteorologice extreme) este 

probabil cel cu acces liber la padoc, astfel încât calul să poată alege dacă stă în adăpost sau afară. 

Calul trebuie să fie capabil să-şi regleze temperatura corpului prin mecanisme comportamentale sau 

fiziologice. Cea mai naturală soluţie de întreţinere este în aer liber, dar şi aici pot apărea probleme 

dacă nu există un adăpost care să le asigure umbră şi spaţii uscate unde caii să se odihnească. Frigul 

şi umiditatea atmosferică scăzută pot fi bine tolerate de cai dacă tipul de  îmbrăcăminte de protecţie 

este adecvat. Frigul şi umiditatea atmosferică ridicată provoacă situaţii foarte stresante pentru caii 

care trebuie să stea în noroi. 
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2.6.     Furajarea şi adăparea

Fiind un animal domestic cu un comportament gregar, calul preferă să se hrănească şi să se adape 

alături de alţi indivizi. În condiţii naturale, în perioada de vară, alimentaţia se compune din 80-95% 

iarbă, ramuri, rădăcini sau scoarţă de copaci. Roaderea sau muşcatul lemnului, considerate adesea 

vicii, sunt de fapt un comportament natural la caii sălbatici. Experimentele demonstrează că rosul 

lemnului scade odată cu creşterea proporţiei de fân din raţie. 

Cantitatea de apă consumată de cai depinde de raţiile de furaje. Potrivit unui studiu realizat pe caii de 

tip ”mongol” (Przewalski), cu o greutate corporală de 300 kg, caii care pasc consumă 

8,3 litri de apă zilnic. O altă estimare indică un consum de 2-3 litri pe kilogramul de substanţă uscată 

conţinut în raţia de furajare (Hintz, 1994). Aceasta înseamnă că, pe timp de iarnă, calul are nevoie de 

20-30 litri de apă zilnic.

2.7.    Comportamentul de reproducere

Multe din problemele sexuale ale armăsarilor sunt consecinţa restricţiilor din adăpost. La unii armăsari 

care sunt ţinuţi individual pot apărea manifestări anormale cu caracter de autodistrugere. Aceste 

probleme se pot rezolva dacă armăsarul are un alt cal în companie sau dacă este castrat. Postura 

caracteristică numită “rictus” – capul ridicat, cu buza superioară răsfrântă astfel încât dinţii sunt 

descoperiţi – este o formă de comportament la armăsarul care încearcă să detecteze feromonii din 

urina excretată de iapa în călduri. 

Figura 2.7     Postura “rictus”. În această postură se activează un

                     organ olfactiv special.
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Se pare că iapa are capacitatea de a controla momentul fătării. Potrivit unor studii, circa 80% dintre 

fătări au loc între intervalul orar 6 pm – 6 am. Acest lucru poate fi rezultatul unei forme de apărare a 

cailor sălbatici împotriva prădătorilor. 

În condiţii naturale, înţărcarea mânzului are loc într-o perioadă îndelungată. De obicei, iapa nu mai 

alăptează odată cu fătarea următorului mânz. La vârsta de 2 ani sau mai târziu, tinerii armăsari 

părăsesc herghelia în care s-au născut, din proprie iniţiativă sau sunt respinşi de către un alt armăsar. 

Figura 2.8     Iapă care-şi apără mânzul şi menţine distanţa faţă 

                     de alţi cai. 

2.8.     Viciile de comportament  şi evitarea lor 

Majoritatea viciilor de comportament adoptate de cai în timpul întreţinerii în adăpost sunt consecinţa 

stării de plictiseală. Trebuie să se aibă în vedere că sunt animale care pasc continuu şi aparatul lor 

bucal este dezvoltat pentru hrăniri dese, în aer liber. Pentru a reduce plictiseala şi alte forme de stres 

comportamental, este indicat să:

�Scoateţi zilnic calul la păşunat, pentru perioade îndelungate. 

�Dacă nu poate fi dus la păscut şi la alte activităţi, scoateţi calul afară şi administraţi-i furajele 

     manual. 

�Pentru a reduce plictiseala, porţionaţi raţiile de furaje, după principiul “puţin şi des”. 

�Asiguraţi furajarea constantă, cu fân de calitate.

�Ţineţi calul în adăpost, astfel încât să poată vedea toate activităţile din perimetru.

�Administraţi fânul în plase pentru fân, ceea ce implică mai mult timp petrecut cu mâncatul. 

�Asiguraţi calului în adăpost sare şi brichete cu minerale complexe pentru lins. 

Tipuri de vicii: controlul şi corectarea lor

Termenul de “roaderea ieslei” – denotă apucatul cu dinţii al obiectelor din jur, precum uşa 

boxei/grajdului sau barelor de la padoc. În timp ce muşcă obiectul, calul inspiră puternic aer în piept. 

Un alt viciu constă în inspirarea unui volum de aer odată cu arcuirea gâtului, de obicei fără să muşte un 

obiect – ticul aerofagiei. La caii hipersensibili şi nervoşi apare ticul ursului. Calul stă pe loc şi-şi 

pendulează capul şi gâtul înainte şi înapoi, în timp ce se leagănă de pe o parte pe alta a corpului. Unii 

cai îşi forţează atât de tare membrele încât pot şchiopăta. Cauza acestei probleme sunt plictiseala şi 

tensiunea nervoasă. 
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Având în vedere că aceste mişcări se reduc proporţional odată cu prezenţa pereţilor laterali prevăzuţi 

cu ferestre, este important să se asigure o vedere multidirecţională. Aceste atitudini stereotipe se pot 

diminua substituind ferestrele cu oglinzi, astfel încât animalul afectat să poată vedea "alţi cai". Se 

poate spune că, în general, caii preferă boxele de grajd mari. Totuşi, ei pot accepta să fie legaţi la 

stand, dacă au companie pe o latură sau pe ambele părţi. 
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3.      Starea de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor

Crescătorii de cai trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura o stare de sănătate bună 

animalelor. Acest lucru trebuie să reprezinte principalul lor obiectiv în activitatea zilnică. Atunci când 

densitatea cailor în adăpost este prea mare, condiţiile de mediu devin nefavorabile şi afectează 

animalele. Aceasta poate duce la înrăutăţirea stării de sănătate şi poate cauza diverse îmbolnăviri. 

Această situaţie se poate evita prin:

�Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor

�Îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere

�Optimizarea conţinutului de substanţe nutritive din furaje. 

Printre indicatorii stării de sănătate se numără ritmul respirator, frecvenţa cardiacă şi temperatura 

corpului. Febra, accelerarea respiraţiei şi creşterea frecvenţei cardiace pot constitui simptome ale 

îmbolnăvirilor. 

Temperatura corpului 

Temperatura unui cal sănătos, matur, în perioada de odihnă este de 37,5 – 38,5°C. Aceasta poate 

varia uşor în funcţie de temperatura mediului ambiant, vârstă (este mai mare la tineret – aproximativ 

39°C), efortul depus (temperatura corpului este mai scăzută în perioadele de efort intens, de exemplu 

sezonul de întreceri la caii de curse, şi mai ridicată în perioadele de efort redus), momentul zilei 

(temperatura este mai scăzută dimineaţa şi mai ridicată seara), precum şi de alţi factori. De aceea, 

este indicat să se realizeze măsurători repetate, în acelaşi moment al zilei şi în condiţii similare, pentru 

ca rezultatele să fie comparabile. 

Ritmul respirator 

Ritmul respirator poate fi observat urmărind mişcarea coastelor sau poate fi măsurat cu ajutorul unui 

stetoscop. Pentru un cal matur, în repaus, este de aproximativ 8-16 respiraţii pe minut. Ritmul 

respirator al unui cal care depune efort creşte în funcţie de intensitatea efortului, ajungând până la 60-

120 respiraţii pe minut.

Frecvenţa cardiacă

Frecvenţa cardiacă se măsoară cu un deget plasat pe vasele sangvine din canalul mandibulei, lângă 

ultimul molar. Aceste vase pot fi percepute uşor sub pielea de la capătul mandibulei.  La un cal matur, 

aflat în repaus, frecvenţa cardiacă variază de la 26 la 50 de bătăi ale inimii pe minut. După efort, acest 

indicator poate creşte chiar şi de 4 ori. 

Reguli de bază ale profilaxiei 

Tratamentele profilactice au ca scop întărirea mecanismelor de apărare, ajutând caii să se apere de 

paraziţi şi boli infecţioase. Un rol important în prevenirea îmbolnăvirilor îl joacă ameliorarea condiţiilor 

de mediu, respectarea calendarului de vaccinare, precum şi adaptarea nivelului de efort la care este 

supus în funcţie de vârstă şi capacităţile calului. 

Cabalinele pot fi vaccinate numai împotriva anumitor boli. Totuşi, cea mai eficientă măsură de 

profilaxie constă în asigurarea unor condiţii propice de întreţinere şi îngrijire (orice neglijenţă poate 

duce la apariţia de dermatite, răni, boli parazitologice, boli ale sistemului locomotor, precum inflamaţii 

sau afecţiuni ale copitelor), precum şi o monitorizare atentă a stării de sănătate şi a comportamentului. 

Proprietarii de cai trebuie să-şi cunoască bine animalul, astfel încât să poată distinge între starea de 

sănătate a animalului şi primele simptome ale unei boli şi să cheme în timp util medicul veterinar. 
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Simptomele unei boli sunt adesea imperceptibile pentru un fermier fără experienţă. Inspecţiile din 

timpul dimineţii permit observarea manifestărilor comportamentale ale calului, indicând starea 

sănătăţii curente. Inspecţiile se vor efectua cât mai des posibil. 

3.1.     Calul sănătos 

Comportamentul cailor sănătoşi nu diferă de nivelul mediu al comportamentului la caii de aceeaşi 

vârstă şi sex. Calul este dornic să mănânce şi să se mişte, mişcările sunt lejere, fără efort, şi 

reacţionează la stimuli; pielea este elastică; părul are un aspect neted, strălucitor, aderent la piele; 

ochii sunt vii şi senini; ţesutul conjunctiv al pleoapelor este de culoare roz, uşor strălucitor; urechile se 

mişcă activ; coada atârnă liber între  pulpele din spate. 

Un cal sănătos este un animal care nu suferă de nicio boală. Este un animal căruia i se asigură confort 

psihologic şi fizic, gata de muncă şi capabil de efort. De aceea, este foarte important modul în care un 

cal odihnit reacţionează la prezenţa călăreţului sau a harnaşamentului, dacă fuge sau se împotriveşte 

la punerea căpăstrului sau la înşeuare. Aceste reacţii anormale, importante în special la caii supuşi la 

efort greu, pot fi cauzate de suprasolicitarea animalului, de exemplu o muncă extenuantă în ziua 

anterioară îl poate face să şchiopăteze, deprima, poate produce afecţiuni ale picioarelor, precum 

umflături, apariţia unor zone cu ţesuturi  fierbinţi sensibile la apăsare (o astfel de sensibilitate poate 

indica răni sau contuzii ale ţesuturilor). 

3.2.     Calul bolnav

Primele simptome ale îmbolnăvirii includ tristeţea, demoralizarea sau nervozitatea, slăbiciunea şi, 

foarte adesea, lipsa de dorinţă sau incapacitatea de mişcare. Un simptom evident al stării maladive la 

cai este consumul de apă şi apetitul. De aceea, este important să se verifice dimineaţa dacă în iesle 

există resturi de furaje rămase de la ultima administrare. În cazul bolilor infecţioase, un simptom 

specific este febra, însoţită de nivele crescute ale ritmului respirator şi frecvenţei cardiace. Dacă nu 

există simptome de durere (de exemplu în cazul colicilor), calul devine apatic, petrece mult timp întins, 

nu se ridică când este strigat, sau stă cu capul aplecat, se mişcă greu şi fără dorinţă sau nu se mişcă 

deloc (de exemplu în cazul şchiopătatului/furburii - şi mioglobinuriei). Părul devine lipsit de strălucire şi 

zbârlit. Simptomatologia include şi: ochi umezi sau care supurează, secreţii nazale purulente, tusea, 

respiraţia greoaie şi zgomotoasă, oboseală, diaree sau constipaţie. Manifestările alarmante care 

necesită un examen atent cuprind agitaţia, răscolitul aşternutului cu copita, coada ţinută într-o parte 

(poate fi un simptom al durerii). Alte semne de infecţie sunt febra, inflamaţia şi durerea. 

Prezenţa paraziţilor în corpul animalului se poate detecta pe baza analizei excrementelor. Prezenţa 

sângelui în fecale indică afecţiuni ale tractului digestiv, în timp ce culoarea anormală a urinei indică 

prezenţa mioglobinuriei, boli ale căilor urinare sau ale sistemului vascular. 
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Figura 3.1     Calul sănătos şi cel bolnav. a= cal sănătos; b = cal bolnav, prezentând simptome de colică. 
                        c = cal grav bolnav, apatic.

Figura 3.2    Cal sănătos. a = Calm, vigilent; b = Somn superficial/moţăială; c = Somn profund.

a) b)

c)

a) b)

c)
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Simptomele prezentate mai sus sunt caracteristice mai multor afecţiuni şi nu indică o boală anume. 

Afecţiunile respiratorii

Este important să se ţină seama de faptul că sistemul respirator al cabalinelor este foarte sensibil. 

Principala cauză a acestui tip de afecţiuni este microclimatul nefavorabil din adăpost.

Principalii factori cauzatori ai afecţiunilor respiratorii sunt:

�Agenţi ai infecţiilor (microbi şi viruşi). Prin aer se pot transmite următoarele boli: gurma –   

         bacili G şi streptococi, virusul EHV-4 (Rhinopneumionitis equorum), artrite sau bronşite. 

�Praful – include spori fungici, care inhalaţi în cantităţi mari pot cauza infecţii şi iritaţii ale 

         sistemului respirator. Bolile sunt cauzate de micotoxine produse de spori, transmişi odată 

         cu particulele de praf. Furajul (fânul) şi materialul de aşternut sunt principalele surse de 

         praf în adăpost. 

�Gazele toxice, precum amoniacul, rezultate din descompunerea purinului şi a materiilor 

         fecale. Amoniacul limitează mişcarea cililor din sistemul respirator, ceea ce împiedică

         îndepărtarea particulelor de praf. Nivelul de amoniac din adăpost creşte când sunt  

         îndepărtate dejecţiile şi atunci când temperatura şi gradul de umiditate cresc. 

Acţiunea factorilor enumeraţi mai sus poate fi prevenită prin asigurarea de aer proaspăt, de calitate, în 

spaţiul adăpostului. Astfel, se pot reduce efectele expunerii cailor la factorii dăunători din mediul 

adăpostului pentru cabaline. Cea mai simplă soluţie este întreţinerea cailor în padocuri şi pe păşune 

cât mai mult timp posibil. 

Figura 3.3        Cal bolnav. a = Calul se uită în jur – dureri abdominale, simptome de colici, de la afecţiune
                        uşoară spre medie; b = Simptome de colică, de la grad mediu la grav; c = Simptome
                        de colică severă.

a) b)

c)
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Tratament pentru deparazitarea internă

Înainte de folosirea tratamentelor cu acţiune vermicidă, se va efectua examenul coproparazitologic 

prin numărarea numărului de ouă de paraziţi pentru a stabili gradul de infestare. Vermicidele trebuie 

schimbate la anumite intervale de timp, întrucât paraziţii devin rezistenţi la ele în urma administrării 

constante a aceloraşi tipuri de medicamente. În paralel cu tratarea cailor, se iau măsuri pentru 

igienizarea păşunilor şi a construcţiilor. 

Trusa de prim-ajutor

În adăpost trebuie asigurată o trusă de prim-ajutor, pentru a permite proprietarului să ofere asistenţă 

medicală unui cal bolnav. Aceasta ar trebui să conţină produse de bază, materiale pentru bandajat şi 

instrumente, dar nu şi medicamente a căror utilizare necesită supravegherea medicului veterinar.

Prin urmare, este indicat ca trusa de prim-ajutor să conţină:

�Remedii pentru uz intern – sămânţă de in; 

�Dezinfectanţi şi substanţe cu uz extern – peroxid (apa oxigenată), ser fiziologic, Rivanol, 

         Altacet, genţiană, iod, gudron vegetal, alifie pe bază de zinc, alcool metilic;

�Pansamente – bandaj elastic şi simplu, tifon, faşe de bumbac; 

�Instrumente veterinare – termometru de uz veterinar, foarfece, renetă, şi o iavaşa (dispozitiv

         cu care se strânge buza de sus pentru a imobiliza calul).

3.3.     Ameliorarea microclimatului din adăpost

Sistemele de adăpost pentru cabaline reprezintă mai mult decât adăposturi provizorii pentru animale. 

Acestea trebuie să fie confortabile şi să îndeplinească condiţiile de igienă şi funcţionalitate. 

Pentru a menţine igiena, se recomandă curăţarea şi spălarea zilnică a boxelor. Suprafeţele aflate în 

contact cu caii sunt frecvent acoperite cu straturi de grăsime şi albumen, propice pentru dezvolatarea 

şi înmulţirea germenilor. De aceea, aceste suprafeţe trebuie spălate din când în când cu apă fierbinte, 

ceea ce reduce numărul de germeni existenţi. Este indicat ca spălarea să se facă primăvara, vara sau 

toamna. 

Dezinfectarea preventivă a adăposturilor contribuie la eradicarea organismelor patogene. Această 

operaţiune trebuie realizată cel puţin de două ori pe an: primăvara, înainte de începerea sezonului de 

păşunat şi toamna. Dezinfectarea este precedată de curăţarea şi spălarea adăpostului şi a 

echipamentului. Dezinfectanţii tradiţionali sunt varul nestins sau laptele de var (1 kg de var nestins la 1 

litru de apă). La folosirea dezinfectanţilor speciali se vor urma instrucţiunile producătorului. 

Curăţarea şi dezinfectarea adăpostului este necesară şi în cazul introducerii de noi exemplare de cai.

     Recomandări:

�Înainte de introducerea noilor exemplare de cai în adăpost, se va realiza un control medical al 

         acestora. 

�Adăposturile trebuie să ofere suficient spaţiu pentru aplicarea tratamentelor veterinare şi pentru 

         potcovire.
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4.     Proiectarea clădirilor şi instalaţiile

4.1.     Consideraţii generale

Adăposturile pentru cabaline au ca obiectiv principal protejarea animalelor împotriva acţiunii factorilor 

externi nefavorabili, precum temperaturile scăzute şi umiditatea, muştele şi alte insecte. Caii au 

nevoie de furaje şi odihnă, iar întreţinerea lor în adăpost permite supravegherea consumului de apă şi 

furaje şi le oferă posibilitatea de a se odihni după efort. Atunci când caii sunt ţesălaţi şi supuşi efortului 

fizic intens, o parte a sistemului lor de protecţie naturală este îndepărtat, acesta fiind un alt motiv 

pentru care necesită întreţinerea în adăpost. Cel mai important factor care limitează construcţia de noi 

facilităţi şi modernizarea celor vechi sunt costurile. Construcţiile solide, rezistente, bine realizate, 

sigure, cu mediu sănătos, uşor de curăţat şi care permit minimizarea efortului uman pot fi considerate 

mai puţin costisitoare pe termen lung deoarece sunt mai uşor de întreţinut şi utilizat, şi mai flexibile şi 

cu posibilităţi de extindere.  

Unele regiuni nu oferă condiţii propice pentru creşterea şi întreţinerea cailor, în timp ce altele pot fi 

considerate optime. Condiţiile locale şi caracteristicile particulare ale unei zone determină utilizarea 

optimă a acesteia şi dezvoltarea din punct de vedere al construcţiilor (figura 4.1). 

Figura 4.1 Adâncimea de îngheţ pentru regiunile din România, conform STAS 6057-77. 
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4.2.     Proiectarea fermei

Atunci când se proiectează amplasarea construcţiilor, adăposturilor şi a altor spaţii din cadrul fermei, 

este foarte important să se ţină cont de peisajul/relieful variat  din diferite regiuni ale României. De 

asemenea, la proiectarea şi dimensionarea sistemului de ventilaţie, alegerea materialelor şi 

executarea construcţiei, cât şi la alegerea sistemului de adăpost optim, se va ţine cont de regiunile 

climatice. 

Alte aspecte importante sunt tradiţiile locale privind arhitectura construcţiilor şi posibilităţile de creştere 

a vegetaţiei. Totodată, la realizarea planului general de dezvoltare a fermei se iau în considerare 

construcţiile deja existente şi alte obiectve, precum fabrici, drumuri etc.

Într-o fermă, ansamblul clădirilor prezintă o importanţă deosebită. Amplasamentul construcţiilor se 

stabileşte în funcţie de cerinţele funcţionale şi tehnice. Înainte de a se lua decizia finală privind 

modernizarea facilităţilor existente sau realizarea de noi construcţii, este recomandat să se supună 

atenţiei următoarele elemente: poziţia drumurilor, grădinilor, clădirilor sau altor obiective; traficul; 

direcţia vântului (mirosul neplăcut); zonele rezidenţiale. Se va ţine cont de poziţia şi caracteristicile 

păşunilor şi padocurilor faţă de adăposturile pentru cabaline, dar şi de aspectele funcţionale, tehnice şi 

estetice. Adăposturile şi alte facilităţi destinate cailor trebuie să se integreze în peisaj. De exemplu, 

dincolo de aspectele funcţionale, gardul ar trebui construit în armonie cu aspectul general al facilităţii. 

Gardurile albe domină peisajul, în timp ce gardurile de culoare închisă, realizate de preferat din lemn, 

creează impresia de bun gust şi calitate. 

De asemenea, la proiectarea modernizării vechilor construcţii sau la realizarea unora noi, vegetaţia 

joacă şi ea un rol important. Vegetaţia este de mare importanţă pentru cai, oameni sau mediul 

înconjurător şi este recomandat ca aceasta să se integreze în peisaj, corespunzând regiunii climatice 

în care este amplasată ferma. Plantele asigură puntea de legătură între construcţii şi restul peisajului 

şi, totodată, fac trecerea de la muchiile drepte ale clădirilor şi formele mai line ale peisajului. 

4.3.     Dimensiuni şi materiale

Materialele de construcţie utilizate trebuie să fie rezistente şi realizate astfel încât să nu dăuneze 

cailor. 

4.3.1.     Acoperişul

Este important ca acoperişul să fie durabil şi să menţină o temperatură echilibrată în adăpost, 

indiferent de condiţiile meteorologice. Pentru a asigura eliminarea apei, acoperişul trebuie să aibă o 

pantă. Întreţinerea unui acoperiş curat nu trebuie să ridice probleme, dacă are suprafaţa corectă, strat 

protector special şi panta este de peste 15 grade. În acelaşi timp, izolaţia ajută la menţinerea unei 

temperaturi constante şi reduce condensul. Condensul este o problemă mai ales la acoperişul cu 

învelitoare din tablă zincată şi de aceea necesită o atenţie specială. Problema se poate rezolva parţial 

prin realizarea unui sistem de izolaţie. Totuşi, cea mai bună soluţie pentru a evita scurgerea apei 

condensate pe interiorul acoperişului constă în realizarea unui strat protector din plastic. În acest 

sistem, apa cade pe stratul protector din plastic şi apoi se scurge în jgheburile acoperişului. O altă 

soluţie o reprezintă utilizarea de folie anticondens. 

4.3.2.      Pardoseala

Pardosela trebuie să fie rezistentă pentru a putea face faţă la impactul mecanic şi chimic. Pentru a 

preveni accidentele, se evită pardoseala alunecoasă. În acelaşi timp, este indicat să poată fi curăţată 

uşor şi eficient, aspect important pentru întreţinerea igienei în adăpost.
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Pentru a asigura sistemul de fixare, în pardoseala betonată se pot executa canale sau profilări 

speciale.

Figura 4.2     Diferite exemple de profilări ale aleilor de circulaţie cu pardoseală betonată.

Ţinând cont de prevederile referitoare la protecţia mediului înconjurător, pardoseala trebuie executată 

din materiale rezistente la infiltrarea apei. Pentru a asigura un mediu uscat şi curat pentru cai şi 

incintele folosite de aceştia, este necesar să se utilizeze cantităţi mari de paie pentru aşternut. Este şi 

mai avantajos să se execute canale de drenare (de exemplu la capetele aleilor), cu o pantă astfel încât 

să dreneze apa reziduală, apa din burlanele de scurgere, etc. în afara construcţiei.  Cea mai frecvent 

utilizată este pardoseala de beton, dar se pot folosi şi diverse tipuri de dale pentru pardoseli şi alei. O 

altă opţiune presupune aşezarea unei membrane sub dale pentru a împidica scurgerea apei în sol. 

Izolaţia nu este necesară dacă se asigură un aşternut de calitate şi uscat. Pardoseala trebuie să fie 

solidă, fără găuri, cavităţi sau materiale de construcţie sfărâmate. Dacă pardoseala este prea 

alunecoasă şi/sau nu are o pantă spre un canal de scurgere se poate aşeza un strat care nu este 

alunecos şi cu o pantă către scurgeri.

În loc de beton, se pot folosi produse speciale pentru stratul de deasupra al pardoselii, precum cauciuc 

sau bitum. 

4.3.3.      Pereţii

Pereţii trebuie să fie impermeabili, uşor de curăţat şi rezistenţi. Înălţimea recomandată este de cel 

puţin 2,4 metri. Pereţii despărţitori se pot executa din bârne de lemn, zidărie din blocuri uşoare, 

cărămizi sau beton. Se recomandă şi un strat hidroizolator pentru a-i proteja de umezeală. În acest 

scop se foloseşte frecvent carton asfaltat. Pereţii despărţitori mobili dintre boxele individuale şi 

adăposturile cu stabulaţie liberă diminuează cantitatea de efort depus (figura 4.3).
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1)

2)

3)
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Figura 4.3   Diferite posibilitiăţi de curăţenie mecanică a boxelor individuale:1.Deschiderea părţii 

        frontale; 2.Deplasarea pereţilor despărţitori; 3.Deplasarea pereţilor despărţitori; 

                   4.Culisarea pereţilor despărţitori înspre aleea de circulaţie; 5.Deplasarea şi culisarea 

                   pereţilor despărţitori. 

Dimensiuni recomandate pentru pereţii despărţitori:

Între standurile de legare din sistemul cu stabulaţie legată: separare prin pereţi solizi la înălţimea 

de 0,9 x înălţimea la greabăn a cailor ce urmează a fi legaţi acolo plus delimitare suplimentară 

prin bare verticale la iesle (0,5 x înălţimea la greabăn) pe o suprafaţă de aproximativ 1/3 din 

lungimea totală.

Între boxele individuale cu sistem de stabulaţie liberă: separare prin pereţi solizi la înălţimea de 

aproximativ 0,8 x înălţimea la greabăn a cailor ce urmează a fi cazaţi acolo (130 – 150 cm) şi 

partea superioară executată din bare metalice verticale sau orizontale (aproximativ 0,55 x 

înălţimea la greabăn). Este indicat ca pereţii despărţitori la armăsari să fie cât mai înalţi posibil. 

4)

5)

Adâncime boxă = Lăţime alee

Alee
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Dacă în jumătatea superioară pereţii despărţitori sunt realizaţi din bare, se recomandă următoarele: 

�    Spaţiul dintre bare trebuie să fie suficient de mic astfel încât calul/mânzul să nu-şi poată trece 

          capul/copitele printre ele sau suficient de mare astfel încât să nu-şi prindă capul/copitele între 

          ele. 

�    O distanţă corespunzătoare este de 50-88 mm între zăbrelele verticale şi variază în funcţie de 

    mărimea poneiului/calului. 

�    La zăbrelele orizontale distanţa recomandată este de 150-170 mm pentru exemplarele mari 

          şi oarecum mai mică pentru ponei (în funcţie de mărimea lor). Se va ţine cont de rezistenţa 

          şi stabilitatea barelor, având în vedere că gradul de deformare scade odată cu lungimea. 

Figura 4.4         Perete despărţitor între boxele individuale cu întreţinere liberă (Desen executat de: Danish 

                         Agricultural Advisory Service).
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4.3.4.      Uşile

Uşile de la adăpost folosite pentru trecerea cailor trebuie să aibă cel puţin 2,2 metri înălţime şi 1,2 metri 

lăţime; este de preferat ca uşile să fie mai mari, pentru a permite accesul tractoarelor şi altor utilaje. 

Uşile pot fi culisante sau cu deschidere în exterior, astfel încât să nu se blocheze în stratul de aşternut. 

Este necesar ca uşile să fie suficient de mari pentru a permite intrarea/ieşirea din boxă sau adăpost. 

Toate marginile pardoselii se rotunjesc; poate fi necesar ca marginile să fie acoperite cu fâşii metalice 

pentru a preveni roaderea lor. O soluţie bună constă în împărţirea pe lăţime a uşii în două jumătăţi, 

astfel încât jumătatea de sus să se poată deschide individual şi calul să poată privi în afară. Acest lucru 

permite şi o mai bună ventilare. 

4.3.5.      Ferestrele 

Este recomandat ca ferestrele să se deschidă în exterior sau prin culisare, iar caii să fie ţinuţi 

întotdeauna departe de sticla geamurilor, de exemplu prin utilizarea zăbrelelor. Dacă ferestrele 

îndeplinesc şi rol de deschideri pentru ventilaţie, acestea se vor deschide în interior (este nevoie de 

protecţie suplimentară). Este important să se ţină seama de faptul că nu este niciodată indicat ca 

evacuarea aerului să se facă folosind ferestrele; se recomandă folosirea de deschideri de evacuare a 

aerului prin acoperiş. Ferestrele trebuie să fie izolate şi să aibă geam dublu pentru a reduce condensul 

şi pierderile de căldură. Acestea nu se vor amplasa la mai puţin de 1,2 metri faţă de nivelul solului. 

Poziţionarea la o înălţime mai mare asigură o mai bună distribuţie a luminii, dar nu permit cailor să 

privească afară. Cele mai eficiente pentru iluminatul natural sunt ferestrele de acoperiş, în special la 

construcţiile cu deschideri mari. Acestea pot fi folosite şi la evacuarea aerului. 

Figura 4.5      Exemple de probleme care apar din cauza distanţei dintre barele metalice şi rezistenţei  

                      insuficiente a acestora. (Ventorp şi Michanek, 1995).
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4.3.6.      Dispozitive de prindere şi armături

În adăposturi trebuie să existe cât mai puţine dispozitive de prindere şi armături. Cu cât sunt mai 

puţine, cu atât riscul de rănire a calului este mai mic. Inelul de legare fixat la 1,50 – 1,70 metri deasupra 

nivelului pardoselii este un accesoriu folositor. Se vor evita armăturile proeminente. Toate ţevile, 

cablurile şi suprafeţele cu geamuri trebuie să fie bine protejate. 

4.3.6.1.   Adăpătorile şi hrănitorile

Amplasarea adăpătorilor şi hrănitorilor poate da naştere la multe controverse. Esenţial este însă ca 

întregul echipamentul instalat într-o boxă individuală în sistem de întreţinere liberă să fie sigur şi creat 

special pentru cabaline (vezi figura 4.6). 

Figura 4.6     Diverse poziţii de amplasare a hrănitorilor şi adăpătorilor. (a). Este important să se ia 

                     în considerare caracterul raţional, riscul de rănire, condiţiile de igienă, comportamentul      

                     cabalinelor, riscul de îngheţare a apei, etc. Distanţa dintre iesle/cuvele de adăpare şi pereţi 

                    trebuie să fie mai mică de 5 cm sau mai mare de 20 cm. Accesul direct (trapă de furajare) în 

                    peretele frontal la boxele individuale face posibilă furajarea direct din alee (b).

a)

b)
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Adăpătorile

Cea mai bună soluţie pentru caii legaţi la stand sau în boxe cu stabulaţie liberă este să se instaleze 

adăpători automate. Calul consumă 20-60 de litri de apă zilnic, astfel că satisfacerea acestei necesităţi 

fără dispozitive de adăpare ar necesita mult efort. Sistemul automat de adăpare este cel mai eficient, 

atât din punctul de vedere al personalului, cât şi din punctul de vedere al cailor (pot consuma câtă apă 

au nevoie, în orice moment). Verificarea periodică a adăpătorilor este foarte importantă. O adăpătoare 

spartă poate priva animalul de apă pentru un interval mare de timp, înainte ca defecţiunea să fie 

observată. Potrivit studiilor, viteza recomandată a apei furnizate în adăpătorile pentru cabaline este de 

8 litri pe minut (Nyman & Dahlborn, 2001). La utilizarea adăpătorilor pot apărea şi probleme, precum 

îngheţarea apei în instalaţii. Din această cauză, în condiţii de îngheţ, instalaţiile de furnizare a apei 

trebuie izolate. Dotarea instalaţiei de adăpare cu un mecanism de protecţie antiîngheţ cum ar fi 
o

rezistenţă electrică (3 – 6 C) amplasată pe conducta de apă şi/sau adăpătoare, pompă de circuitare a 

apei constituie câteva din măsurile eficiente de protecţie antiîngheţ a sistemului de adăpare al 

cabalinelor.

Figura 4.7    Adăpătoare cu clapetă.

Dacă în adăpost nu există adăpători, se recomandă adăparea cailor din găleţi, înainte de 

administrarea furajelor. Este de preferat ca fiecare cal să aibă propria sa găleată. Când se utilizează 

găleţi, apa nu trebuie ţinută în ele mai mult de 24 de ore (pentru a preveni înmulţirea microbilor). Caii 

trebuie adăpaţi cât mai des posibil, de cel puţin trei ori pe zi, sau chiar mai des în condiţii de 

temperatură ridicată sau când furajele suculente nu conţin mult lichid. Adăparea din găleată necesită 

mult timp şi îi privează pe cai de apă pentru intervale lungi (în special noaptea). Totuşi, găleţile sunt 

uşor de curăţat şi permit controlul cantităţii de apă consumată. Cea mai puţin igienică soluţie este 

adăparea cailor din jgeaburi comune, de obicei realizate din beton sau argilă vitrată. Dacă acest 

sistem este necesar, el trebuie prevăzut cu orificii adecvate de evacuare a apei. Acest sistem se 

utilizează de obicei pe păşuni şi în boxele cu întreţinere liberă. 

Toate echipamentele folosite pentru adăparea cailor – adăpători, găleţi, jgheaburi – se curăţă şi se 

spală cu regularitate. 

Hrănitorile 

Hrănitorile unghiulare sau de colţ pot fi instalate pe peretele frontal, astfel încât furajele să poată fi 

administrate direct din alee, fără să fie necesar accesul în boxele cu întreţinere liberă. Hrănitorile 

rotative pot reprezenta de asemenea o soluţie convenabilă. Hrănitorile de colţ şi adăpătorile trebuie 

fixate într-un colţ al boxei, astfel încât animalul să aibă mai mult spaţiu. Dacă nu există dispozitive de 

furajare fixe, se pot folosi hrănitori suspendate. 
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Hrănitorile se montează astfel încât marginea superioară să fie la 0,9 – 1,0 metru faţă de pardoseală. 

De obicei, hrănitorile sunt realizate din scânduri de lemn, din beton, oţel inoxidabil, argilă vitrată sau 

plastic. Hrănitorile de plastic sunt mai ieftine, mai uşor de curăţat, sigure, uşoare şi relativ rezistente. 

Marginile şi colţurile hrănitorilor sunt de obicei rotunjite, astfel încât să nu rămână furaje neconsumate. 

Pentru a preveni împrăştierea furajelor pe jos se pot aplica următoarele soluţii:

     1.   Hrănitorile pot fi echipate cu bare speciale, care limitează mişcările în lateral ale capului 

           calului. 

     2.   Interiorul hrănitorii poate fi conceput astfel încât pereţii laterali să fie mai depărtaţi la bază şi  

           circumferinţa deschiderii să fie mai mică decât spaţiul interior. 

     3.   Alimentatoarele de tablă sau plastic pot fi prevăzute cu o coroană orientată spre interior. O 

           astfel de coroană împiedică împrăştierea furajului.

     4.   Pentru a nu permite calului să ia fânul în gură şi apoi să îl împrăştie în boxă, furajele se pot 

           administra într-un sac de pânză fixat de căpăstru. Aceeaşi metodă se poate folosi şi în cazul 

           cailor afectaţi de ticul roaderii ieslei. 

Furajarea automată 

Pe piaţă sunt disponibile dipozitive automate de furajare mai mult sau mai puţin avansate. 

Cele mai simple sunt prevăzute cu o supapă mecanică, care eliberează furajele combinate sau 

cerealele în cantităţi mici. 

Figura 4.8     Dispozitiv simplu de furajare (Desen realizat de: 

                     Danish Agricultural Advisory Service).

Aceste echipamente pot fi computerizate – sunt disponibile transportoare programate pentru numărul 

de tainuri, raţiile unice, etc. Alimentatoarele automate sunt puţin utilizate în România. Aceste sisteme 

permit programarea furajării frecvente şi cu regularitate, cu raţii dozate cu exactitate. 
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Figura 4.9     Dispozitiv de furajare 

                     pentru furaje combinate

Echipamentele pot fi de asemenea controlate de către calculator – sisteme avansate sunt disponibile 

pe piaţă. Transponderele programate au informaţii despre numărul de mese, raţia zilnică, etc. 

Hrănitorile automate sunt încă foarte rare în România. Acestea oferă o programare exactă a raţiilor 

furnizând doze precise de furaje. Acest sistem reduce pierderile şi optimizează consumul de furaje, în 

special dacă se administrează cantităţi mari de furaje combinate şi cereale. Un alt avantaj al acestui 

sistem este dat de faptul că toţii caii sunt hrăniţi în acelaşi timp, limitându-se manifestările agresive. 

4.3.6.2. Metode de administrare a fânului

Ieslele cu grătare şi plasele pentru fân

Ieslea cu grătare şi plasele pentru fân, fixate pe peretele adăpostului, trebuie să aibă bare verticale de 

fixare. După îndepărtarea aşternutului adânc, distanţa faţă de podea creşte şi, de aceea, hrănitorile şi 

ieslele cu grătare pot părea prea sus. În aceste situaţii, calul trebuie să-şi întindă gâtul, ceea ce după o 

perioadă poate duce la deformări ale coloanei vertebrale. Ieslea cu grătare cauzează frecvent şi 

probleme de vedere, din cauza prafului din fân care poate intra în ochii calului. 

Figura 4.10     Schiţa unui grătar/front de furajare deschis, cu o 

                       distanţă de aproximativ 31 cm între barele verticale, 

                       în funcţie de vârsta şi dimensiunile calului.
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Plasa de nailon 

Plasa de nailon se prinde în inelul fixat în perete, la înălţimea urechilor calului. Este indicat ca plasa în 

sine să fie instalată la nivelul ochilor. Dacă este aşezată prea jos, calul îşi poate prinde picioarele în ea, 

iar dacă este prea sus particulele de praf şi fân pot intra în ochii animalului. Hrănirea calului din plase 

de fân prelungeşte timpul alocat consumului de hrană, ceea ce-i menţine ocupaţi pe cai şi reduce 

plictiseala. 

Administrarea hranei pe aşternut 

Administrarea fânului pe aşternut asigură cea mai naturală poziţie. Furajele se administrează pe 

aşternutul curat. În funcţie de comportamentului animalului, pot apărea pierderi de fân. Fânul se poate 

amesteca împreună cu aşternutul contaminat cu dejecţii. 

Administrarea pe aleile adăpostului

Hrănirea cailor pe aleea adăpostului se poate face folosind un grătar/front de furajare deschis, precum 

cel din figura 4.10. Grătarul de furajare este adecvat atât pentru boxe cât şi pentru întreţinerea liberă.

4.3.6.3.   Lumina, sunetul şi zgomotul

În mod ideal, adăposturile trebuie bine iluminate natural; acoperişul transparent şi/sau ferestrele pot 

asigura lumină naturală în adăpost. Suprafaţa de ferestre recomandată este de cel puţin 1/15 din 

suprafaţa pardoselii, cu o suplimentare de 2-3 waţi pentru zonele întunecate şi perioadele cu lumină 

solară mai puţină. 

Limita de toleranţă la zgomot a cabalinelor nu este cunoscută. Totuşi, la proiectarea adăpostului, 

crescătorul de cai trebuie să aibă în vedere crearea unui mediu acustic plăcut. Sunetele înalte sunt 

neplăcute atît pentru cai cât şi pentru personal şi pot provoca stres. Se recomandă menţinerea unui 

nivel general de zgomot de maxim 65dB.
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5. Ventilaţia

Caracteristicile sistemului de adăpost, precum şi caii întreţinuţi influenţează calitatea aerului din 

interior. Aerul din adăpost conţine gaze dăunătoare pentru sănătatea animalelor, acestea fiind 

rezultate din metabolismul animalelor şi din defecare. Acestea sunt dioxidul de carbon, amoniacul, 

hidrogenul sulfurat şi excesul de vapori. Caii influenţează microclimatul din adăpost. Acest lucru poate 

fi ilustrat prin faptul că un cal cu greutatea de aproximativ 500 kg emite 120 dm³ de dioxid de carbon, 83 

cm³ de vapori pe secundă (300 g pe oră) şi 698 W căldură (600 kcal pe oră).

O ventilare eficientă a adăpostului, care să asigure un nivel adecvat al temperaturii, umidităţii şi 

concentraţiei de gaze toxice din aer, reprezintă o precondiţie pentru crearea unui microclimat propice 

şi sănătos pentru cai. Un sistem eficient de ventilaţie elimină excesul de umiditate şi prelungeşte astfel 

durata de viaţă a adăpostului. 

Scopul ventilării 

Scopul ventilării este să asigure cailor întreţinuţi în adăpost un microclimat sănătos. Acesta se poate 

atinge prin:

     1.   Menţinerea unei temperaturi adecvate.

     2.    Asigurarea accesului aerului curat în adăpost. 

     3.    Evacuarea aerului poluat cu gaze toxice (dioxid de carbon, amoniac şi hidrogen sulfurat).

     4.    Eliminarea particulelor de praf, care sunt purtătoare de viruşi, microbi şi spori fungici                

            (uneori pe distanţe mari).

     5.    Îndepărtarea excesului de vapori produşi de cai, pentru a evita condensul pe pereţi, tavane,  

            uş şi ferestre. Aerul umed absoarbe mult mai multă căldură şi de aceea caii ţinuţi într-un 

           adăpost umed sunt mai afectaţi de pierderile de căldură.

     6.   Reglarea fluxului de aer din clădire (viteza recomandată nu trebuie să depăşească 0,3 metri 

           pe secundă). 

5.1.     Temperatura

Este indicat ca temperatura din interiorul adăpostului să fie cuprinsă în intervalul 5°C-15°C. 

Exemplarele mature tolerează mai uşor schimbările de temperatură. Cu toate acestea, dacă răcirea 

este prea puternică sau se manifestă pe o perioadă lungă, nici cel mai eficient mecanism de 

termoreglare nu poate împiedica pierderea masivă de căldură din organsim. Cea mai mare pierdere 

de căldură are loc atunci când în adăpost există curenţi de aer prea puternici sau când calul stă prea 

mult pe un aşternut umed sau rece. În timpul verii, prin ventilaţie se elimină excesul de căldură. La 

temperaturi ridicate, ventilarea insuficientă poate conduce la răcorirea insuficientă, ceea ce produce o 

supraîncălzire a organismului cabalinelor. Răcirea în exces poate cauza o pierdere accentuată a 

căldurii corporale. 

Condiţiile de microclimat din adăposturile noi oferă adesea temperaturi interioare prea ridicate, deşi 

caii pot tolera temperaturile scăzute mai bine decât pe cele ridicate. Un nivel al temperaturii de 10°C nu 

creează probleme pentru cai, în timp ce o temperatură de 20°C este dăunătoare sănătăţii. 

5.2.    Umiditatea relativă 

Umiditatea relativă din adăpost nu trebuie să depăşească nivelul de 80%. Aceasta este influenţată de 

cantitatea de vapori produsă în adăpost şi de sistemul de ventilaţie. Sunt frecvente cazurile în care 

umiditatea relativă depăşeşte limitele acceptabile şi aerul din adăpost este complet saturat cu vapori, 

din cauza defectelor de construcţie sau întreţinerii inadecvate a clădirii. 
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Aeastă situaţie poate apărea atunci când, de teama unei răciri excesive, clădirea nu este suficient 

ventilată. O situaţie similară apare şi când aşternutul este prea umed şi se produc prea mulţi vapori în 

interiorul său. Cauza excesului de umiditate este temperatura prea ridicată din adăpost. 

Pe de altă parte, ventilarea asigură aer proaspăt, reglează umiditatea acestuia şi contribuie la 

purificarea aerului de praf şi microbi. Caii ţinuţi în adăposturi cu un nivel ridicat de praf în aer suferă de 

iritaţii ale conjuctivei, cavităţii nazale, căilor respiratorii şi a altor membrane mucoase, precum şi de 

bronşite. Acest lucru facilitează pătrunderea microbilor în organismul calului. Cele mai mici molecule 

de praf ajung în alveolele pulmonare. Unele dintre activităţile desfăşurate în adăpost, precum 

distribuirea aşternutului sau furajarea cu fân (în special în baloţi) conduc la o creştere substanţială a 
3

nivelului de praf din aer. Nivelul maxim acceptabil de praf din aer este de 3 mg/m . De aceea, este 

recomandat să se scoată caii în padoc sau să se administreze fân înmuiat în apă pentru a reduce 

agitarea prafului. Pe lângă alţi factori de care trebuie să se ţină seama, numărul de cai ţinuţi într-un 

adăpost trebuie strict adaptat la volumul acestuia. O valoare psihologică a cantităţii de aer asigurate 

pentru un cal matur este de până la 30 m³ .

5.3.     Gazele şi calitatea aerului 

Gazele care au cel mai mare impact negativ asupra microclimatului din adăpostul pentru cabaline sunt 

indicate în următorul tabel. 

Tabelul 5.1     Recomandări pentru nivelul maxim acceptabil al concentraţiei gazelor.

1) La manipularea dejecţiilor se pot accepta cu intermitenţă 5 ppm.

Praful generează multe probleme în grajdurile pentru cabaline. Acesta poate cauza unui grup de boli 

alergice denumite generic BPOC (Boală pulmonară obstructivă cronică), care conduce la scăderea 

dramatică a capacităţii de efort fizic a calului. Pentru a evacua aerul cu un conţinut ridicat de praf este 

necesar un schimb de aer eficient. 

     Recomandări:

�Temperatura într-un adăpost izolat nu trebuie să scadă sub 5°C şi umiditatea relativă să nu 

         depăşească nivelul maxim de 80%. 

5.4.     Sisteme de ventilaţie şi dimensiunile acestora

În adăposturile pentru cabaline se utilizează două sisteme de ventilaţie: 

Ventilaţia naturală:

�prin intermediul ferestrelor

�prin tavane suspendate

�canale de ventilaţie 

�admisie prin guri de admisie în acoperiş 

  Gazul Concentraţia maximă 

 Dioxid de carbon, CO2 3.000 ppm 

 Amoniac, NH3 20 ppm 

 Hidrogen sulfurat, H2S1) 0,5 ppm 
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Ventilaţie mecanică:

�    cu suprapresiune (pompare) 

�    cu presiune scăzută 

�    combinaţia dintre suprapresiune şi presiune scăzută

Aer proaspăt

Aer viciat

c

a b

d
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Ventilaţia naturală 

Ventilaţia naturală (gravitaţională sau automată) este cea mai des utilizată soluţie. Este un sistem 

ieftin, uşor de realizat şi cel mai fiabil. Acesta foloseşte diferenţa de presiune a aerului, rezultând din 

diferenţa dintre temperatura aerului interior (încălzit şi, deci, mai uşor) şi cea a aerului exterior (mai 

rece şi mai greu). Datorită convecţiei aerului mai cald se formează o suprapresiune în partea 

superioară a adăpostului şi scade presiunea din partea de jos a acestuia. Pentru ca acest sistem să 

funcţioneze, trebuie să existe o diferenţă între temperatura interioară şi cea exterioară de cel puţin 

5°C. Cu cât diferenţa de temperatură este mai mare, cu atât schimbul de aer are loc mai rapid. Totuşi, 

un astfel de sistem nu permite controlul schimbului de aer şi, de obicei, este insuficient. De aceea, 

foarte frecvent este necesar să se instaleze un sistem de ventilaţie. O combinaţie între diversele 

sisteme de ventilaţie a adăpostului este ceva foarte obişnuit (de exemplu ventilaţia prin ferestre şi prin 

canale de ventilaţie). 

Sistemul de ventilaţie gravitaţională constă în deschideri sau guri de admisie, canale de evacuare şi 

ventilatoare. Schimbul de aer este influenţat de lungimea canalului de evacuare, suprafaţa gurilor de 

evacuare a aerului şi a secţiunilor din canal pentu admisia aerului, precum şi de înălţimea activă de tiraj 

(distanţa dintre deschiderile de evacuare şi admisie a aerului). Între lungimea canalului de ventilaţie şi 

deschiderile de admisie şi evacuare există o corelaţie (Morsing şi col., 1999).

Figura 5.1     Diverse metode de ventilaţie. Aer proaspăt; aer viciat; a-d: ventilaţie naturală (a: ventilaţie prin 

                     ferestre; b: ventilaţie prin deschideri sub tavan; c: ventilaţie prin canal de ventilare; d: ventilaţie  

                     prin luminator/acoperiş; e-g: ventilaţie mecanică (e: ventilaţie cu suprapresiune; f: ventilaţie cu 

                     presiune scăzută; g: ventilaţie cu autoreglare/egalizarea diferenţelor de presiune)(Pirkelmann 

                    şi col., 1976).

Aer proaspăt

Aer viciat

e

g

f
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Ferestrele sub acoperiş (30 x 35 cm), cu deschidere în interior sau orificiile din pereţii laterali, servesc 

adesea drept guri de admisie a aerului. Orificiile trebuie construite astfel încât aerul să nu ajungă direct 

pe animal. Canalul de evacuare a aerului începe la nivelul tavanului, transportă aerul viciat prin 

mansardă şi se ridică la cel puţin 50 cm deasupra coamei acoperişului. Este indicat ca secţiunea 

canalului să nu fie mai mică de 40x40 cm şi mai mare de 70x70 cm. Canalele de evacuare a aerului 

sunt în general realizate din lemn tratat, protejat împotriva umidităţii. Acestea sunt înfăşurate şi 

suprafaţa interioară este netedă. Este bine ca gura de ieşire a canalului de evacuare să fie prevăzută 

cu un şibăr, care împiedică formarea curenţilor şi scăderea excesivă a temperaturii din adăpost. Este 

recomandat ca la capătul canalului de evacuare să fie plasat un ventilator (de exemplu Chanard 

ventilator) care foloseşte curenţii de aer pentru a genera o presiune scăzută şi a absorbi aerul din 

canal. Condiţiile pentru o bună funcţionare a sistemului de ventilaţie prin gravitaţie sunt: 

�    respectarea raportului dintre suprafaţa de evacuare şi cea de admisie (de exemplu 1:0,7)

�    diferenţa dintre temperatura exterioară şi cea interioară de cel puţin 5ºC

�    înălţimea canalului de evacuare a aerului (cu cât este mai înalt, cu atât circulaţia aerului este mai 

          bună)

�    izolarea/învelirea şi etanşeitatea canalului de evacuare

�    suprafaţa netedă a pereţilor

�    plasarea unui ventilator la capătul canalului de evacuare pentru tirajul aerului din canal.

Potrivit recomandărilor, sistemul de ventilaţie din adăpostul pentru cabaline trebuie să asigure 4-8 

schimburi de aer pe oră.

Microprocesoarele utilizate în ventilaţia mecanică permit o automatizare completă a ventilării. Acestea 

controlează ventilatoarele, filtrele gurilor de admisie şi dispozitivele de reglare a gurilor de admisie şi 

evacuare, etc. 

Totuşi, cel mai bun microclimat în adăpost se poate obţine prin ventilaţia naturală. 

Pentru stabilirea dimensiunilor sistemului de ventilaţie dintr-un adăpost pentru cabaline se poate 

utiliza următorul tabel, împreună cu ecuaţiile din Morsing şi colaboratorii, 1999. 

Tabelul 5.2    Numărul de unităţi de căldură produse (HPU) la cai, în funcţie de greutate şi  schimbul de aer 

                      necesar.

Greutatea în viu 

pe cap de animal 

Numărul de HPU  

pe cap de animal 

m3  de aer pe oră 

pe cap de animal 

300 0.40 140 

500 0.65 227 

600 0.75 262 

700 0.91 318 

800 0.96 336 

 

     Recomandări:

�    Volumul minim de aer din adăpost trebuie să fie de minim 30 m³ per capita. 

�    Sistemul de ventilaţie trebuie să asigure cel puţin 4 schimburi de aer pe oră. 
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5.5.    Ventilarea insuficientă

Ventilarea insuficientă este una dintre cele mai frecvente erori care se comit în cazul sistemelor de 

adăpost pentru cai. Caii sunt obişnuiţi să trăiască în aer liber. De aceea, întreţinerea în clădiri mici, 

supraîncălzite, insuficient iluminate şi aerisite le periclitează sănătatea şi, în special, sistemul 

respirator. Amoniacul emanat de urină şi intrat în componenţa aerului interior irită sistemul respirator şi 

afectează sistemul imunitar. Din această cauză, în special mânjii ţinuţi prea mult în adăpost, sunt 

vulnerabili la bolile pulmonare. 

Amoniacul, praful din aşternut şi furaje, sporii de fungi, vaporii şi metanul au tendinţa să se grupeze şi 

să se concentreze în partea de jos a boxei cu sistem de întreţinere liber, precum şi a uşilor şi pereţilor, 

ceea ce face ca animalele (în special cele întinse pe aşternut) să inhaleze acest amestec. Întrucât 

uşile şi ferestrele deschise nu asigură o ventilaţie eficientă în zona de la nivelul pardoselii, deschiderile 

în pereţii boxelor cu stabulaţie liberă, precum şi uşile şi pereţii adăpostului pot îmbunătăţi aerisirea 

spaţiilor în care caii petrec cel mai mult timp (Evans şi col. 1990). 
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6.    Tipuri de adăposturi şi padocuri

Soluţia cea mai bună pentru întreţinerea cailor depinde de condiţiile climatice şi scopul în care 

urmează a fi exploataţi. Fermele de creştere a cailor trebuie să răspundă unor cerinţe diferite faţă de 

micile grajduri sau centre profesionale de echitaţie. Caii ţinuţi în boxe cu întreţinere legată sau în 

boxele individuale în sistem de întreţinere liberă sunt uşor de controlat. Totuşi, acestea oferă 

posibilităţi reduse de contacte sociale şi mişcare. Tipurile de adăposturi variază de la construcţiile 

semideschise la adăposturi profesionale de dimensiuni mari (fig. 6.1). La cai, cerinţele legate de spaţiu 

sunt dictate de înălţimea la greabăn: cu cât exemplarul este mai înalt, cu atât spaţiul necesar este mai 

mare. În practică, alocarea spaţiului depinde de sistemul de stabulaţie: caii sunt ţinuţi legaţi la stand/în 

boxe cu întreţinere legată, în boxe individuale cu întreţinere liberă sau în grupuri. 

Figura 6.1      Avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de sisteme de adăpost pentru cabaline (Ventorp şi 

                      Michanek, 1995).

6.1.      Dimensiunile adăpostului pentru diferite categorii de cai

Adăposturile şi accesoriile pentru cai trebuie realizate în raport cu dimensiunile cailor şi poneilor. Prin 

urmare, întotdeauna se ia în considerare spaţiul necesar cabalinelor atunci când se află în poziţie 

ortostatică sau decubitală. În acelaşi timp, este foarte important să se ţină cont de poziţiile naturale ale 

cailor în timp ce stau în picioare şi se hrănesc. Comportamentul cailor în timp ce se aşează/se întind 

sau se ridică este descris în secţiunea 2.3. Spaţiul necesar pentru cai este determinat de înălţimea la 

greabăn şi de lungimea şi lăţimea corpului calului, aşa cum este ilustrat în figurile 6.2 şi 6.3.

Posibilitatea de
miºcare

Boxe în sistem
legat

Boxe în sistem
liber

Adãposturi în grup
în sistem liber

Adãposturi în grup
în sistem liber cu
acces la padoc

Contactul cu alþi 
cai vecini

Necesitatea de
observare/control

Accesibilitatea
în exploatare

Necesitatea de
clãdiri durabile,
climat, etc.

Rea Bunã

Rãu Bun

Mare Micã

Micã Mare

Bunã Rea
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6.2.     Boxele individuale cu întreţinere liberă

O metodă de întreţinere a cailor este să se asigure boxe individuale de întreţinere liberă în cadrul 

adăpostului. Caii pot fi ţinuţi şi în aer liber, astfel încât fiecare boxă se deschide direct la exterior şi, 

eventual, către culoare de trecere spre padocuri exterioare care asigură un climat similar celui din 

exterior. În majoritatea cazurilor, acoperişul unei boxe individuale cu acces liber în padocuri exterioare 

este prevăzut cu o streaşină/prelungire pentru a proteja calul şi a acoperi culoarul de trecere. 

Padocurile pentru mişcare pot fi cu acces direct la fiecare boxă, atât pentru boxele individuale cu 

întreţinere liberă din adăposturi, cât şi pentru boxele individuale cu acces în exterior. 

  Figura 6.2     Dimensiunile cailor şi poneilor

                       (Ventorp şi Michanek, 1995).

Figura 6.3     Dimensiunile cailor şi poneilor

                     (Ventorp şi Michanek, 1995).
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Un avantaj al boxelor individuale în sistem de întreţinere liberă este dat de faptul că animalele nu se 

confruntă cu restricţii. Acestea se pot construi şi amplasa astfel încât caii să poată privi împrejurimile şi 

să poată atinge alţi cai din vecinătate. Astfel, caii pot avea contact vizual şi se pot bucura de compania 

altor indivizi. Dacă boxa individuală oferă acces direct la un padoc individual de mişcare, majoritatea 

nevoilor naturale ale calului sunt satisfăcute. Întreţinerea cailor sub acelaşi acoperiş facilitează 

munca, întrucât totul este mai accesibil. Personalul şi caii sunt protejaţi de condiţiile meteorogice 

adverse. Acesta poate fi un sistem economic, mai ales dacă se utilizează o construcţie deja existentă. 

Un dezavantaj al întreţinerii cailor în acelaşi adăpost este riscul de răspândire a bolilor infecţioase şi 

prafului ridicat prin mişcarea aşternutului de paie. Boxele individuale în sistem de stabulaţie liberă 

necesită mai puţin efort decât adăposturile cu întreţinere legată şi asigură calului mai multă libertate. 

Figura 6.4     
                     
                     

Adăposturi cu boxe 
individuale în stabulaţie 
liberă şi acces exterior.

Figura 6.5     Boxe individuale. 
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Latura cea mai scurtă trebuie să fie 1,5 x înălţimea la greabăn. 

Tabelul cu dimensiunile celor mai importante rase de cai din România. 

Dimensiuni recomandate (suprafaţa boxei):  

Raportat la un cal cu greutatea de 550 kg:  

• În general: (2 x înălţimea la greabăn)² 

• Iepe gestante şi armăsari: 

 

(2,5 x înălţimea la greabăn)² 

 

 Rasa Înălţimea la greabăn 

(cm) 

Greutatea (kg) 

1.  Pur Sânge Arab 145 - 152 400 - 450 

2.  Shagya Arab  148 – 157 480 - 530 

3.  Pur Sânge Englez 162 – 173 450 - 500 

Trăpaşi 

1.  Trăpaş Românesc  157  

2.  Trăpaş Orlov 161  

3.  Trăpaş rusesc 160  

4.  Trăpaş francez 160  

5.  Trăpaş american 155  

6.  Trăpaş Norfolk 158  

Rasele pentru călărie şi tracţiune uşoară 

1.  Ghidran 147 – 155 420 - 480 

2.  Nonius 161 600 - 650 

3.  Furioso North – Star 160 – 165 550 - 600 

4.  Lipiţan 157 – 160 510 

5.  Calul de sport românesc 155 – 165 450 - 500 

6.  Achal – Tekkin 144 – 154 480 - 520 

7.  Trakehner 165 510 

 Continuă ...
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6.3.     Adăposturi cu întreţinere legată 

Adăposturile cu întreţinere legată facilitează controlul şi supravegherea cailor, dar oferă posibilităţi 

reduse de mişcare şi contact social.

Caii care fac zilnic mişcare de antrenament nu au probleme de sănătate dacă sunt ţinuţi în adăposturi 

cu întreţinere legată, comparativ cu cei din boxe individuale în sistem de întreţinere liberă. Totuşi, dacă 

nu au parte de un antrenament zilnic suficient, caii pot dezvolta afecţiuni ale copitelor şi membrelor şi 

sunt mai predispuşi la colici. Boxele individuale în sistem de întreţinere liberă răspund mai bine 

nevoilor de sănătate şi asigură menţinerea cailor într-o formă fizică bună. Sub aspectul spaţiului, 

adăposturile cu întreţinere legată sunt mai economice şi necesită cantităţi mai mici de aşternut decât 

boxele individuale cu întreţinere liberă. 

     Măsuri recomandate:

     Raportat la un cal cu greutatea de 550 kg:

�   Adăposturile cu întreţinere legată trebuie să aibă lăţimea standurilor de legare a cailor de 

         cel puţin 1,0 –1,1 x înălţimea la greabăn şi lungimea standurilor de legare de cel puţin 2 x    

         înălţimea la greabăn (aproximativ 3,1 metri). 

�   Caii din adăposturile cu întreţinere legată trebuie să aibă posibilitatea de a efectua suficientă 

         mişcare în fiecare zi. 

�   Caii întreţinuţi individual trebuie să aibă întotdeauna posibilitatea de a stabili contacte sociale 

         cu alţi cai, în padoc. 

 Rasa Înălţimea la greabăn 

(cm) 

Greutatea (kg) 

Rase de tracţiune grea 

1.  Ardenez 152-162 700-1.000 

2.  Semigreul Românesc 150-158 520-580 

3.  Shire  170-185 700-1.000 

4.  Clydesdale  165-175 850-950 

5.  Pinzgau (Norik) 155-165 600-700 

Rase hipometrice şi ponei 

1.  Huţul 139-141 400-425 

2.  Haflinger 137-145 450-460 

3.  Shetland 100 100-150 

4.  Falabella <80 50-100 
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6.4.    Adăposturi semideschise

În general, acestea se prezintă sub forma unor adăposturi cu trei pereţi. Caii se simt bine în 

adăposturile tradiţionale şi în adăposturile semideschise cu acces liber în padoc sau pe păşune. 

Totuşi, funcţionalitatea acestor adăposturi depinde de climă, peisaj/relief, starea solului, etc. 

Construcţia şi întreţinerea acestor adăposturi nu implică costuri mari şi reduce principalele probleme 

legate de întreţinerea cailor, precum munca depusă, ventilaţia şi riscul de incendiu. Unul dintre 

dezavantaje constă în controlul cailor, mai dificil de realizat, în special în ceea ce priveşte dieta şi 

exerciţiile. O altă problemă o poate reprezenta alimentarea cu apă, în special în condiţii de 

temperatură scăzută. Pentru caii care nu sunt întreţinuţi în exterior, trebuie să se asigure acces la 

adăpost şi umbră. 

     Măsuri recomandate:

     Raportat la un cal cu greutatea de 550 kg:

     Se poate utiliza un şopron deja existent în scopul transformării lui cu investiţii minime într-un adăpost 

     corespunzător pentru cabaline, fără a necesita demolarea sa şi construcţia unui adăpost nou. Este 

     necesar ca acesta să aibă cel puţin două uşi laterale dacă este deschis în partea frontală,  iar suprafaţa  

     minimă este de 2 m² pe 100 kg greutate corporală. 

6.5.     Sistem de întreţinere liberă în grupuri

Acest sistem de adăpost reuneşte toate avantajele boxelor individuale cu întreţinere liberă, la care se 

adaugă posibilităţile sporite de contact social şi mişcare. Este soluţia de întreţinere a cabalinelor în 

adăpost care oferă cele mai bune condiţii de satisfacere a nevoilor naturale ale animalelor, în special 

dacă se asigură acces direct în padocuri sau pe păşune. Alte beneficii rezultă din costurile mai mici, 

efort redus şi cantităţile mai reduse de aşternut. 

Întreţinerea liberă în grupuri este adecvată mai ales pentru tineretul cabalin, întrucât oferă posibilităţile 

de mişcare şi contact social necesare pentru dezvoltarea corectă. Cel mai mare dezavantaj al acestui 

sistem este acela că mişcarea şi dieta sunt greu de controlat la nivel individual şi caii sunt mai 

predispuşi la răniri, iar îmbolnăvirile sunt mai greu de detectat. În plus, este necesar să se menţină 

aceeaşi componenţă a unui grup de cabaline în sistem de întreţinere liberă, deoarece este dificil să se 

introducă exemplare noi.

Este important să existe posibilitatea ca toţi caii să fie legaţi pentru furajare, ţesălat şi îngrijire. Spaţiile 

pentru întreţinere liberă în grup trebuie să fie construite astfel încât caii cu un rang inferior în ierarhia 

grupului să se poată feri din calea celor cu ranguri superioare. 

     Dimensiunile recomandate pentru întreţinerea liberă cu şi fără acces în padoc sau pe 

     păşune: 

     Raportat la un cal cu greutatea de 550 kg:

     Suprafaţa pe cap de animal:           Cai adulţi: (2 x înălţimea la greabăn)²

     Tineret:                  12-24 luni: 75 % din suprafaţa pentru cai adulţi

     0-12 luni:                           50 % din suprafaţa pentru cai adulţi

     Cel puţin:                              10 m² pentru caii adulţi în general

                                                             15 m² pentru iepe cu mânji
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Dacă se foloseşte o singură hrănitoare pentru furajele fibroase şi furajele combinate, este recomandat 

să se asigure 1 metru de furajare per capita. 

6.6.     Padocul de mişcare

Caii au nevoie să se mişte liber în padocuri. Se recomandă asigurarea de acces în grupuri (3-4 cai), 

pentru cel puţin 1-2 ore pe zi. Padocul trebuie să fie suficient de mare pentru a le permite cailor să se 

mişte liber şi să fugă din faţa agresiunii animalelor cu ranguri superioare în ierarhia grupului (este 

necesar ca padocul să aibă cel puţin 50x100 metri). Este nevoie de un gard solid şi suficient de înalt 

pentru a descuraja caii care vor să evadeze. Pentru padocurile de mişcare se poate utiliza un gard 

realizat din stâlpi şi bârne de lemn. Distanţa  bârnelor faţă sol  nu trebuie să fie atât de mică încât un cal 

să-şi poată trece piciorul peste şi nici atât de mare încât să permită unui mânz sau ponei să treacă pe 

sub gard. Colţurile gardului trebuie să fie rotunjite pentru ca un cal în galop să nu se izbească de gard şi 

pentru a evita îngrămădirea tuturor cailor într-un colţ. În cazul padocurilor adiacente, este bine să 

existe spaţiu între garduri sau să se ţină caii despărţiţi prin alte metode. În acest fel se împiedică luptele 

dintre cai pe deasupra gardurilor. 

     Recomandări:

     Este necesar existenţa unui gard solid. Acesta trebuie să aibă o înălţime de 1-1,8 metri, în    

     funcţie de dimensiunile poneiului/calului; se recomandă folosirea a două rânduri de bârne. La 

     cai, înălţimea minimă recomandată pentru gard este de 1,2 metri (cu 0,5 metri mai înalt la 

     armăsari, iar rândul cel mai de jos de bârne să fie la  o înălţime de circa 0,7 metri faţă de sol. 

     În padoc este indicat să se asigure acces la apă, furaje fibroase (se recomandă ieslea cu 

     grătare), adăpost şi umbră. 

    Gardurile electrice trebuie să fie în concordanţă cu legislaţia europeană care va stabili puterea 

     maximă admisă pentru fire.

6.7.    Camera harnaşamentelor

În majoritatea adăposturilor este necesar să existe o cameră pentru depozitarea echipamentelor, 

precum frâie, căpestre, şei, etc. Pentru a preveni umezirea şi mucegăirea harnaşamentului, în acest 

spaţiu este indicat să existe sisteme de încălzire şi ventilaţie. Deoarece costurile de achiziţie a 

harnaşamentului sunt în cele mai multe cazuri ridicate, este indicat ca încăperea respectivă să se 

poată încuia, acest lucru putând fi şi o cerinţă a companiilor de asigurare. De asemenea, trebuie să 

existe un frigider pentru stocarea medicamentelor, etc. 

Indicaţii utile pentru realizarea fermelor de cabaline:

1.  Adăpostul trebuie realizat astfel încât să prevină rănirea cailor. În practică, aceasta înseamnă 

     că sistemul de adăpost depinde de scopul în care sunt folosiţi caii. 

Este recomandat să se ţină seama de următoarele aspecte care pot apărea: 

     a) cuie ieşite în afară/proeminente etc.

     b) margini drepte tăioase, colţuri, etc.

     c) geamuri neprotejate

     d) fire de la instalaţia electrică sau alte instalaţii neprotejate sau expuse

     e) orice construcţii în care caii/poneii s-ar putea înţepeni

     f) gardurile electrice insuficient de puternice şi când nu sunt alimentate cu suficientă tensiune 

          electrică

Recomandări:

Este necesar existenţa unui gard solid. Acesta trebuie să aibă o înălţime de 1-1,8 metri, în 

funcţie de dimensiunile poneiului/calului; se recomandă folosirea a două rânduri de bârne. La 

cai, înălţimea minimă recomandată pentru gard este de 1,2 metri (cu 0,5 metri mai înalt la 

armăsari, iar rândul cel mai de jos de bârne să fie la  o înălţime de circa 0,7 metri faţă de sol. În 

padoc este indicat să se asigure acces la apă, furaje fibroase (se recomandă ieslea cu grătare), 

adăpost şi umbră. 

Gardurile electrice trebuie să fie în concordanţă cu legislaţia europeană care va stabili puterea 

maximă admisă pentru fire.
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     a)  porţi stricate 

     b)  zonele noroioase din jurul intrărilor în padoc şi pe păşune

     c)  sârmă ghimpată. 

2.  Adăpostul trebuie să permită calului să se mişte şi să aibă contacte sociale pe cât mai mult 

     posibil.

3.  Spaţiile de întreţinere a cabalinelor trebuie să fie uşor de curăţat.  

4.  Adăpostul trebuie să ofere un microclimat sănătos, ceea ce presupune:

�   un volum de aer suficient pentru cal 

�   schimb de aer suficient

�   niveluri propice de temperatură şi umiditate

�   posibilităţi de menţinere a unor niveluri scăzute de gaze, praf, etc. în aer

�   înălţimea corespunzătoare pentru a evita accidentele. 

5. Adăpostul trebuie să fie uşor de traversat împreună cu animalele. 

6. Nu uitaţi să asiguraţi o camera de harnaşamente şi depozit de furaje.
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7. Utilizarea construcţiilor existente

În multe cazuri, clădirile mai vechi supuse modernizării pot servi cu succes drept adăposturi pentru 

cabaline. 

7.1.     Dimensiunile construcţiilor existente 

Construcţiile existente în fermele din România pot fi supuse modernizării. Există câteva tipuri de 

construcţii care pot fi transformate uşor în adăposturi pentru cabaline.

Figura 7.1     Modernizarea construcţiilor existente (Autor: Andrzej Gzell).
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Aşa cum este indicat şi în schiţa de mai sus, dimensiunile construcţiilor existente sunt următoarele: 

peste 9 metri lăţime şi minim 2,8 metri înălţime. Multe dintre clădirile vechi sunt prevăzute cu un 

acoperiş cu înălţimea de 1-1,5 metri, care în mod normal este sprijinit pe zidul exterior. În general, 

acoperişul vechilor construcţii are o pantă de 25-30°. Dacă încăperea este prea joasă, se poate avea 

în vedere renunţarea la tavan, pentru a avea un volum mai mare de aer şi condiţii mai bune pentru 

ventilaţia naturală. O altă soluţie constă în realizarea în acoperiş a unei deschideri reglabile de admisie 

a aerului şi a unei deschideri de evacuare a aerului cu diametrul de 100 mm, pe lângă coama 

acoperişului, prin îndepărtarea învelitorii. 

Pereţii exteriori sunt de multe ori realizaţi din zidărie de blocuri de beton cu agregate uşoare. De aceea, 

atunci când se are în vedere reconstrucţia, trebuie să se acorde o deosebită importanţă stabilităţii 

construcţiei. Adăposturile noi sau construcţiile vechi modernizate pot fi împărţite în unităţi de bază cu 

suprafaţa de 3,6 x 3,6 metri pentru boxele individuale în sistem de întreţinere liberă, cu alei late de 2,7 

metri între două rânduri de boxe individuale. Pentru a construi sau a extinde un adăpost cu investiţii 

mici, se recomandă folosirea parametrilor de construcţie standard (a se vedea figura 7.2). Stâlpii pot fi 

din oţel sau schelet din bârne, la fel ca şi grinzile pentru acoperiş.

Figura 7.2     Proiectul unui adăpost (Autor: Andrzej Gzell).
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7.2.   Modernizarea/reconstrucţia adăposturilor pentru animale 

Multe dintre clădirile existente pot servi drept adăposturi pentru cabaline. Atunci când se ia în calcul 

transformarea unor astfel de construcţii sau dacă au fost deja transformate, dar se are în vedere 

modernizarea pentru a răspunde standardelor pentru adăposturile de cabaline, trebuie să se aibă în 

vedere o serie de factori. Este important ca aceste clădiri să fie rezistente şi sigure. Ele trebuie să fie 

suficient de solide pentru a suporta uzura zilnică la care urmează a fi supuse. Prima etapă în evaluarea 

potenţialului construcţiilor existente este să se determine care sunt activităţile ce urmează a fi 

desfăşurate în fermă şi să se stabilească ce facilităţi sunt necesare. 

Nevoia de companie/mişcare

Se recomandă să se ia în considerare accesul animalelor din adăpost direct în padocuri şi zonele de 

păşune. Ideal este ca păşunile şi padocurile să fie dispuse în jurul adăposturilor. În cazul în care caii 

pot face suficientă mişcare în grup, cerinţele pentru construcţii nu sunt atât de mari. Maşinile de 

antrenament/dispozitivele rotative de antrenament etc. pot satisface nevoia de mişcare doar într-o 

anumită măsură, însă este important să nu se folosească în exces, putând genera plictiseală şi stres la 

cai. Caii sunt animale cu un comportament gregar şi de aceea nu le place să trăiască şi să facă 

mişcare în mod individual. Totodată, pot fi grav afectate de plictiseală. Reacţia cailor la stres poate fi de 

natură psihologică sau fiziologică. Când un cal domestic întreţinut în adăpost este afectat de stres 

reacţiile sale sunt extrem de negative. În consecinţă, caii pot dezvolta frecvent aşa-numitele “vicii”. De 

aceea este necesar să se analizeze dacă toate facilităţile răspund la nevoile de companie şi mişcare 

ale cailor. 

Un iluminat mai bun

Iluminatul adecvat are o importanţă majoră pentru asigurarea bunăstării cailor şi personalului. Lumina 

este unul dintre factorii primari care influenţează bunăstarea cailor, precum şi perioadele estrusului la 

iapă. De asemenea, stimulează schimbarea părului la cabaline. În plus, lumina este un factor 

important pentru personal, oferind siguranţă şi facilitând deplasarea în adăpost cu şi fără cai şi 

controlul animalelor. Se va analiza dacă există suficientă lumină în clădire. Ca o regulă generală, în 

adăpost trebuie să existe suficientă lumină pentru ca o persoană să poată citi un ziar în faţa boxei. 

Dacă nu există suficientă lumină, se va îmbunătăţi iluminatul. 

Variantele posibile sunt următoarele:

�    Creşterea numărului de ferestre şi a suprafeţei acestora 

�    Ferestre de acoperiş 

�    Panouri de acoperiş transparente 

�    Suplimentarea iluminatului artificial 

Mai mult aer – aer curat

Construcţiile cu tavane/acoperişuri înalte asigură un volum mare de aer şi, prin urmare, asigură 

condiţiile de bază pentru un microclimat propice. Problemele legate de formarea condensului şi 

calitatea proastă a aerului sunt specifice adăposturilor cu tavane joase. Riscul poate fi redus 

asigurând o bună ventilaţie şi izolaţie; totuşi, dacă acoperişul existent este prea jos s-ar putea să fie 

necesară schimbarea acestuia. Se va analiza dacă este posibilă înlocuirea cu un acoperiş amplasat 

mai sus. 

Se verifică riscul de formare a condensului în clădire şi sistemul de ventilaţie existent. Este indicat să 

se realizeze cel puţin 4 schimburi de aer pe oră, furnizându-se cel puţin 30 mc de aer per capita şi, de 

preferat, chiar mai mult.

Reducerea stresului

Adăposturile mici cu dimensiuni adecvate contribuie la reducerea stresului cailor. Caii preferă 



52

compania, dar în acelaşi timp păstrează aşa-numita “distanţă individuală preferată”. De aceea, este 

recomandat să se ofere cailor posibilitatea să păstreze o anumită distanţă faţă de cei din vecinătate. 

Distanţa trebuie să fie de cel puţin 2 metri, atât în interiorul cât şi în exteriorul adăpostului. Toate aleile 

trebuie să fie suficient de late pentru a permite cailor şi oamenilor să treacă unii pe lângă alţii fără nicio 

problemă. Întotdeauna este recomandat ca aleile să aibă cel puţin 2,5 metri lăţime. Dacă există alei de 

circulaţie între două rânduri de boxe cu întreţinere legată, acestea trebuie să aibă pentru siguranţă cel 

puţin 3,5 metri. Se ia în considerare şi nevoia de acces cu tractorul sau alte echipamente şi, de aceea, 

lăţimea aleilor poate fi mai mare. Dacă se are în vedere realizarea unei ferme mari de cabaline, este 

indicat să se analizeze posibilitatea de a avea unităţi de adăpost de dimensiuni reduse, întrucât 

acestea contribuie  pe mai multe căi la reducerea stresului animalelor. În acelaşi timp, acestea reduc 

problema prafului din aerul interior provenit de la paie, fân, etc. Unităţile mici cu acces individual în 

zonele exterioare diminuează situaţiile generatoare de stres din adăpost. 

Consideraţii finale

Pentru a obţine un mediu funcţional, sănătos, sigur, confortabil şi prietenos pentru cai în clădirile 

existente, trebuie luaţi în considerare toţi factorii prezentaţi mai sus. Foarte probabil, transformarea 

unei construcţii existente generează costuri mai mici decât realizarea unei construcţii noi; totuşi, acest 

lucru este incert, în special dacă se respectă cerinţele de mai sus. În consecinţă, în funcţie de 

aspectele finaciare se decide dacă se utilizează o construcţie deja existentă sau se construieşte un 

adăpost nou, care să răspundă nevoilor cailor şi oamenilor. 



53

8. Depozitele de furaje

Pentru depozitarea furajelor în podul de la adăpost (de obicei pentru depozitarea fânului şi paielor), 

trebuie să se aibă în vedere faptul că acoperişul nu permite trecerea gazelor şi că mirosul din interior 

nu trebuie să se impregneze în furaje. Furajele depozitate au rol de strat izolator pentru acoperiş, 

protejând construcţia de pierderile excesive de căldură. 

Dacă nu există un pod utilizabil, furajele fibroase pot fi depozitate în construcţii separate (hambare şi 

şoproane).

Depozitarea şi conservarea furajelor combinate 

Furajele combinate sunt produse uscate şi de aceea sunt uşor de depozitat. De asemenea, sunt uşor 

de transportat şi administrat la animale. Acestea sunt depozitate în saci sau cutii de lemn acoperite cu 

plăci de tablă metalică, fiind protejate de rozătoare şi insecte. Se evită contactul furajelor sau al sacilor 

cu pardoseala. De aceea, o soluţie bună este să se depoziteze sacii cu furaje combinate pe paleţi de 

lemn. 

Facilităţile de depozitare a furajelor trebuie să aibă o pardoseală netedă şi plată, aerul trebuie să fie 

uscat şi nu foarte rece. Este indicat ca spaţiul utilizat pentru depozitarea furajelor să nu fie departe de 

cai. Furajele concentrate (în special grăunţele de ovăz) pot fi depozitate şi în celule de siloz. Dacă 

celulele de siloz sunt amplasate prea departe de zona de furajare a animalelor, se pot utiliza 

transportoare cu melc şi furniza cerealele direct în boxe sau alte containere din adăpost. 

Depozitarea, conservarea şi transportul furajelor fibroase şi materialelor pentru aşternut

Spaţiile folosite pentru depozitarea şi conservarea furajelor trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

�    menţinerea calităţii furajelor 

�    reducerea la minim a pierderilor rezultate din depozitare,

�    facilitarea manipulării, furnizării şi transportului furajelor şi aşternutului. 

Capacitatea recomandată a construcţiei folosită pentru depozitarea furajelor pe cap de cabalină 

trebuie să fie următoarea:

1)  2)echivalentul a 1,0-1,2 t;   echivalentul a 1,8-2,2 t.

   Capacitatea necesară a depozitului [m
3
]  

  cu grad de încărcare de 70-80 %  

 Prepararea şi depozitarea     

 Masa pe volum [0.1t pe m
3
] 200 zile în stabulaţie 

1)
 365 zile în stabulaţie 

2)
  

 Fân nebalotat (0,75) 17-20 30-36  

 Baloţi de fân nestivuiţi  (1,5)  9-11 15-18  

 Baloţi de fân stivuţi (1,8) 7-9 12-14  

 Baloţi de semifân înfoliaţi (1,8)     

 greutate 0,2-0,4 t 7-9 12-14  
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Fânul 

Fânul şi paiele depozitate îşi păstrează o calitate bună dacă sunt ferite de umezeală. Spaţiile de 

depozitare a fânului (şoproane, hambare şi poduri de adăpost) trebuie să îndeplinească cerinţele de 

menţinere a conţinutului de umiditate la un nivel mai redus de 14%. Un conţinut mai mare de umiditate 

poate duce la încingerea şi mucegăirea fânului. Dacă conţinutul de umiditate este în mod specific unul 

ridicat, fânul se poate usca. Fânul şi paiele se pot stoca şi în aer liber, dar trebuie acoperite cu folie. 

Când se stabileşte soluţia şi ruta de transport a fânului şi paielor la locul de depozitare şi de acolo la 

boxa din adăpost, în interiorul fermei, se urmăreşte reducerea la minim a pierderilor cauzate de 

transport, în special a părţilor plantelor cu cea mai mare valoare nutritivă – frunzele. În situaţia în care 

umiditatea fânului sau paielor creşte, se recomandă uscarea cu aer rece sau cald, utilizând un 

ventilator electric. 

Paiele

În general, pentru aşternut se utilizează paiele de cereale. Acestea cresc confortul calului în adăpost şi 

pot suplimenta raţia zilnică de furaje. O caracteristică de bază a aşternutului este capacitatea de 

absorbţie. Furajarea cailor cu paie este foarte importantă. Pe lângă aportul de fibre la dieta cu furaje 

combinate (în special pelete), paiele au un impact pozitiv asupra echilibrului psihologic al calului, 

deoarece consumul ţine animalul ocupat. Acest lucru poate contribui la prevenirea viciilor de 

comportament specifice întreţinerii în adăpost. 

Furajele suculente şi morcovii 

Facilităţile de depozitare şi metoda de distribuire a rădăcinoaselor este foarte importantă. Spaţiul  

respectiv trebuie să protejeze furajele de îngheţ. În acelaşi timp, este necesar un spaţiu şi o metodă de 

spălare a tuberculilor. Aceasta este o condiţie necesară pentru includerea acestor furaje în raţii. Din 

cauza metodei specifice de recoltare, morcovii sunt întodeauna, într-o anumită măsură, contaminaţi 

cu pământ, acest lucru fiind dăunător pentru digestia şi funcţionarea tractului digestiv al cabalinelor. 

Morcovii sunt de obicei spălaţi în afara adăpostului sau într-un spaţiu în care sunt spălaţi caii (în acest 

caz, pentru spălat se folosesc căruciorul sau roaba în care sunt aduşi morcovii în boxe). În acest fel, 

morcovii se pot spăla de mai multe ori, până când sunt suficient de curaţi. Morcovii sunt un furaj relativ 

scump, utilizat sezonier (toamnă-iarnă) şi în cantităţi mici (nu mai mult de 5 kg de morcov pe cap de 

cabalină zilnic). Atunci când se administrează cu regularitate cantităţi mici de morcov, pentru 

depozitare se foloseşte de obicei o boxă liberă din adăpost. 

Silozul de graminee

Producţia şi utilizarea sa devine din ce în ce mai populară în România, îndeosebi în efectivele mari de 

cai. Este de preferat silozul de graminee cu un conţinut de substanţă uscată de 50-60%. Calitatea şi 

condiţiile de conservare sunt esenţiale pentru utilizarea silozului de graminee în furajarea cailor. Caii 

sunt foarte susceptibili la intoxicarea cu siloz de graminee contaminat şi putred. Dacă silozul de 

graminee este depozitat în baloţi înfăşuraţi în folie de plastic, trebuie folosite cel puţin 6 straturi de folie. 

Baloţii pot fi depozitaţi practic oriunde, cu condiţia să fie respectate reglementările privind distanţa faţă 

de alte construcţii şi facilităţi. Un strat nivelator uşor, de exemplu un strat de nisip, reduce riscul de 

deteriorare a foliei de plastic. Pentru manipularea baloţilor se pot utiliza cele mai cunoscute tipuri de 

încărcătoare.

Un aspect important constă în verificarea etanşeităţii baloţilor de siloz de graminee. Aceştia trebuie 

protejaţi de păsări şi de rozătoare. Înainte de furajarea cailor cu siloz de graminee, trebuie să ne 

asigurăm că acesta este de bună calitate. Silozul de graminee mucegăit şi care a fost balotat împreună 

cu animale mici moarte poate cauza otrăvirea şi moartea animalului. O prezentare detaliată a 

depozitelor de furaje se poate găsi în lucrarea “Sisteme de depozitare a furajelor. Standarde de ferme”. 
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9. Protecţia mediului înconjurător şi mediul de lucru 

9.1. Cerinţele privind depozitarea şi manipularea dejecţiilor provenite de 
la cai 

Dejecţiile sunt o sursă importantă de substanţe organice deoarece sporesc fertilitatea solului şi 

valoarea nutritivă a culturilor.

Tabelul 9.1     Cantitatea standard de excreţii produsă de 1 cal în kg pe an în N, P şi K.

Tabelul 9.2        Producţia anuală de dejecţii în tone.

Greutatea calului 400 kg 600 kg 800 kg 

Producţia anuală de dejecţii (fecale+urină) (tone)  6,09 9,13 12,18 

+ aşternut (tone) 1,83 1,83 1,83 

Total dejecţii (tone) 7,92 10,96 14,01 

 

Cantitatea zilnică necesară de aşternut (paie) se ridică la 5 kg pentru un cal întreţinut în adăpost timp 

de 205 zile. Conţinutul de substanţă uscată din dejecţii, cu furaje administrate în adăpost, este de 25%, 

iar în timpul păşunatului de 22%.

Modalităţile de stocare a dejecţiilor au un impact ridicat asupra conţinutului de nutrienţi. Formarea 

corectă a grămezii, compactarea şi menţinerea temperaturii şi umidităţii optime creează condiţii 

favorabile pentru fermentare. Dacă dejecţiile sunt depozitate în condiţii improprii, pierderile de azot pot 

depăşi 50%. Atunci când depozitarea se face corect, acestea se ridică la 10% din conţinutul iniţial de 

azot. Pierderile de componenţi din dejecţii şi poluarea mediului înconjurător pot fi evitate dacă se 

utilizează o platformă pentru stocarea dejecţiilor. 

Platforma trebuie să permită stocarea dejecţiilor pentru 6 luni. Greutatea dejecţiilor de la cabaline este 
3

de 0,65 tone pe m .

2
Suprafaţa necesară a platformei raportat la un cal cu greutatea corporală de 600 kg este de 3,4 m  la o 

înălţime a depozitului de dejecţii de 2,5 m, pentru depozitarea pe o perioadă de 6 luni. 

2
Suprafaţa recomandată a unei platforme care deserveşte un adăpost de 20 de cai este de 68 m  (3,4 

2
m  x 20).

   
Greutatea calului (kg) 

 
Substanţa 400 600 800 

 N (Azot)  38 50 63 

 P (Fosfor)  6 8 10 

 K (Potasiu)  35 46 58 
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Este recomandat ca dejecţiile să fie îndepărtate zilnic din adăpost şi transportate la platformă manual - 

cu furca, lopata, roaba sau vagonetul. În adăposturile mai mari, pentru îndepărtarea dejecţiilor, se 

utilizează tractorul cu remorcă.

Dejecţiile fermentate se scot de pe platformă şi se transportă în câmp cu o remorcă. Se aplică folosind 

o cisternă pentru împrăştierea dejecţiilor, iar terenul trebuie arat imediat primăvara (aprilie) şi toamna 

(octombrie). Doza maximă de dejecţii împrăştiată pe câmp trebuie să nu depăşească 170 kg N pe 

hectar, spre exemplu 15 tone de dejecţii de cal pe hectar + conform Codului de bune practici în 

agricultură.

După fermentarea în platformă, dejecţiile de cai pot fi compostate în grămezi realizate în câmp. Totuşi, 

nu trebuie neglijat faptul că pierderea de substanţe organice în acest caz ajunge la 35%. 

Distanţele minime recomandate de amplasare a plaformei de stocare a dejecţiilor faţă de alte facilităţi 

sunt următoarele:

�    15 metri faţă de fântâni

�    4 metri faţă de parcela învecinată,

�    30 metri faţă de ferestrele şi uşile construcţiilor rezidenţiale din parcela învecinată

�    50 metri faţă de clădirile în care sunt procesate şi depozitate produse alimentare 

�    10 metri faţă de facilităţile de depozitare a furajelor şi cerealelor

�    5 metri faţă de celule de siloz de cereale şi furaje

�    10 metri faţă de celulele de silozuri de fermentare.

Informaţii detaliate referitoare la stocarea dejecţiilor sunt oferite în manualul dezvoltat în cadrul 

proiectului “Sisteme de depozitare a dejecţiilor. Standarde de fermă”. 

9.2.     Zonele de odihnă şi padocurile uscate

Multe dintre construcţiile aflate în perimetrul din jurul adăposturilor necesită îmbunătăţiri. Zonele din 

jurul adăpostului, inclusiv padocurile uscate şi zonele de odihnă, trebuie să fie bine drenate. Aceasta 

nu este doar o măsură de prevenire a poluării cu N, P şi K, ci şi a accidentelor, deoarece zonele uscate 

de trecere spre adăposturi şi zonele de odihnă reduc riscul de rănire când solul îngheaţă. Platforma de 

stocare a dejecţiilor  trebuie întreţinută corespunzător, astfel încât să nu se transforme într-un loc plin 

de muşte. Pentru menţinerea sub control a paraziţilor, sunt de preferat padocurile uscate şi bine 

drenate, acoperite cu prundiş.

Padocurile uscate şi zonele de odihnă trebuie să fie suficient de mari pentru a reduce riscul de 

accidente. Caii întreţinuţi individual în zona de odihnă nu sunt influenţaţi de suprafaţă. Suprafaţa zonei 

de odihnă nu are impact asupra efortului fizic depus de cal (nu contează dacă zona de odihnă are 

1.115 m² sau 581 m²). Totuşi, zonele de odihnă mai mici de 20 x 40 metri nu sunt recomandate, 

deoarece se uzează foarte repede. În consecinţă, zonele de odihnă trebuie să aibă întotdeauna cel 

puţin 800 m². Zonele de odihnă cu suprafaţă redusă implică întodeauna un risc de poluare a 

perimetrului din jur. Pentru a reduce acest risc, este indicat ca dejecţiile să fie îndepărtate din zona de 

odihnă şi depozitate în platforme speciale. Ca soluţie alternativă, zona de odihnă trebuie să fie 

suficient de mare pentru a permite cailor să pască, astfel încât iarba să poată absorbi substanţele 

nutritive din dejecţii. 

Deoarece aparatul digestiv al cabalinelor nu tolerează bine pauzele în consumul de furaje, este 

important să se administreze fân şi paie în padocurile uscate şi zonele de odihnă. În prezent, pe piaţă 

există o serie de containere pentru furajare. Totodată, în padoc trebuie să se asigure accesul 

animalului la apă potabilă de calitate. 
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     Recomandări:

�    Nu sunt recomandate zone de odihnă cu suprafaţa mai mică de 20 x 40 metri.

Figura 9.1     Cai care consumă paie dintr-o iesle metalică în 

                     care fânul şi silozul se menţin uscate, fără a fi 

                     contaminate cu dejecţii sau corpuri străine. 

Figura 9.2     Exemplu de padoc uscat conţinând nisip sau talaş. 
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9.3. Aşternutul în adăposturile pentru cai; impactul aşternutului asupra 
emisiilor de NH  3

Materialele optime pentru aşternut nu generează probleme de igienă în adăposturi. Acestea absorb în 

mod eficient umezeala şi amoniacul, sunt uşor şi eficient de folosit şi, de asemenea, uşor de împrăştiat 

pe câmp fără efecte negative asupra mediului. După tratare şi stocare, dejecţiile trebuie să fie gata 

pregătite pentru utilizarea sub formă de îngrăşăminte sau materiale pentru îmbunătăţirea calităţii 

solului. Este important să nu rezulte volume mari de dejecţii deoarece costurile de stocare a dejecţiilor 

sunt relativ mari. Amestecul de fân în aşternut reprezintă o sursă majoră de spori fungici în adăpostul 

pentru cabaline. 

Concentraţia de amoniac din aerul interior depinde de calitatea şi cantitatea materialelor pentru 

aşternut şi de condiţiile de management ale dejecţiilor. Întregul lanţ de manipulare a dejecţiilor, de la 

cal la aplicarea pe câmp, trebuie să se realizeze astfel încât utilizarea dejecţiilor să fie acceptabilă din 

punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător. 

Cel mai utilizate materiale pentru aşternut sunt paiele de orz, ovăz, secară sau grâu. Pentru caii care 

obişnuiesc să consume prea mult din materialul de aşternut se pot folosi cu atenţie paiele de rapiţă.

Există şi alte materiale care pot fi folosite pentru realizarea aşternutului: talaş, turbă, cânepă, in, 

rumeguş, deşeuri din hârtie de ziar şi amestecul turbă-paie. Turba şi amestecurile cu turbă au cea mai 

bună capacitate de a absorbi amoniacul, reţine apa şi conţinutul de substanţe nutritive din dejecţii. 

Cantitatea de fungi şi bacterii din deşeurile de hârtie de ziar şi materialele lemnoase este mai redusă 

decât la paie, in, cânepă şi turbă. Comparativ cu talaşul, hârtia şi rumeguşul, paiele conţin mai mult 

praf care ajunge să fie inhalat de cai. Prin urmare, pentru caii alergici se recomandă folosirea altor 

materiale decât paiele. Temperatura de compostare în platforma de stocare a dejecţiilor pentru toate 

tipurile de materiale pentru aşternut este suficient de ridicată pentru a distruge parţial paraziţii şi 

seminţele. La o lună de la compostare, dejecţiile amestecate cu turbă pot fi aplicate. Totuşi, folosirea 

turbei la aşternut are un dezavantaj. Aceasta conţine mult praf şi cauzează murdărirea cailor 

transpiraţi. Situaţia se poate remedia dacă se adaugă apă.

Tabelul  9.3   Capacitatea relativă de reţinere a amoniacului şi a apei pentru diverse materiale pentru aşternut.

Rumeguşul şi muşchiul de turbă au cea mai mare capacitate de retenţie a apei. Cantitatea de aşternut 

necesară pentru a reţine 10 litri de lichid este de 9,7 kilograme de rumeguş şi de până la 14,7 kilograme 

de turbă. Paiele lungi au cea mai mică capacitate de reţinere. Pentru a reţine 10 litri de lichid sunt 

necesare 66,7 kilograme de paie. 

 

Materialul  

de aşternut 

Absorbţia relativă a 

amoniacului 

Capacitatea de retenţie a apei  

(litri de aşternut/ 

 
  la 17,4°C (% capacitatea de reţinere în  10 litri de apă) 

 Muşchi de turbă 100 14,7 

 Rumeguş  64 9,7 

 Cânepă  60 22,5 

 Deşeuri de hârtie de ziar 52 27,2 

 Talaş  44 32,0 

 Paie  4 70,0 
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Conform tabelului 9.4, dejecţiile de pe aşternutul de paie au un volum dublu comparativ cu alte 

materiale pentru aşternut. Volumul anual utilizat pe cap de cabalină este de 19,5 m³, în timp ce pentru 

turbă este de 9,8 m³.

Concluzii

Din aşternutul de paie rezultă dejecţii care sunt dificil de administrat pe câmp cu un dispozitiv obişnuit 

de împrăştiere a dejecţiilor şi cauzează pierderi ridicate de azot.

La turbă rezultă dejecţii compacte, uşor de împrăştiat pe câmp; generează pierderi reduse de azot şi 

are cea mai bună capacitate de absorbţie a azotului.

La talaş rezultă dejecţii compacte. Pierderile de azot se situează între valorile pentru turbă şi paie. 

9.4.     Ciclul azotului şi managementul acestuia

Este important ca dejecţiile să fie gestionate ca un produs secundar al creşterii cabalinelor. De aceea, 

este recomandat să se realizeze un plan de management al dejecţiilor şi materialelor pentru aşternut. 

Dejecţiile pot fi utilizate pentru creşterea plantelor şi pentru sistematizare peisagistică.

Creşterea şi exploatarea durabilă a cabalinelor înseamnă că dejecţiile şi aşternutul sunt administrate 

pe acelaşi teren sau pe un teren similar unde sunt cultivate furaje pentru cai, aşa cum este descris în 

figura 9.2.

După aplicarea pe câmp, azotul, fosforul şi potasiul sunt absorbite de culturile care servesc ulterior 

drept hrană pentru cai. Majoritatea conţinutului de N, P şi K din culturi se regăseşte ulterior în dejecţii. 

Dacă dejecţiile se reîntorc pe câmp, se constată reluarea ciclului. Dacă furajele pentru cai sunt 

cultivate în fermă, se reia acolo ciclul pentru cea mai mare parte din N, P şi K. În cazul fermelor care 

achiziţionează furajele şi le introduc în sistemul fermei, poate apărea un surplus de N, P şi K. În mod 

ideal, N, P şi K trebuie aplicate înapoi pe terenul arabil, astfel încât să nu se întrerupă ciclul azotului şi 

al celorlalte elemente nutritive.

Toate dejecţiile şi materialele de aşternut provenite de la cabaline care nu sunt reintroduse în 

compoziţia terenului arabil întrerup ciclul şi creează un risc de apariţie a problemelor de mediu.

Ciclul azotului implică o serie de procese care sporesc sau reduc substanţele nutritive. Azotul poate fi 

fixat în sol cu ajutorul speciilor de plante leguminose care îl preiau direct din aer sub formă de amoniac 

(NH ) din compoziţia aerului şi îl fixează, sub formă de azot organic ca şi azotat (NO ) .3 3

Tabelul 9.4     Volumul anual de dejecţii solide produs de un cal pe diverse materiale de aşternut.

Material de aşternut Dejecţii solide anuale pe cap (mc) 

   

Cânepă  9,1 

Turbă/talaş (3:1) 9,1 

Turbă  9,8 

Turbă/paie (3:1) 11,7 

Deşeuri de hârtie de ziar 11,7 

Talaş 12,4 

Paie lungi 19,5 
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9.5.     Procedurile de lucru şi inspecţia zilnică 

Adăpostul trebuie să constituie un spaţiu acoperit care să le ofere cailor condiţii optime de odihnă. 

Aceste condiţii se pot asigura prin introducerea unor proceduri de lucru zilnice în adăpost, urmate cu 

stricteţe.O procedură zilnică de lucru în adăpost cuprinde de obicei următoarele activităţi:

�   Activităţi legate de manipularea cailor: administrarea de furaje combinate şi fibroase, 

     ndepărtarea dejecţiilor din boxe, furnizarea de aşternut nou în boxe, măturarea/curăţarea 

     aleilor de circulaţie din adăposturi.

�   Îngrijirea/Ţesălatul: curăţarea  şi îngrijirea copitelor şi părului, ajustarea copitelor şi 

     potcovirea, aplicarea tratamentului veterinar de către personal.

�   Utilizarea cailor: înşeuarea sau înhămarea, întreţinerea păturilor şi a harnaşamentului, 

     asigurarea de posibilităţi de mişcare în padocuri şi pe păşuni, călărit sau munca în echipă, 

     întreţinerea şi repararea echipamentelor (de exemplu a obstacolelor).

�   Alte activităţi: prepararea furajelor, evacuarea dejecţiilor, repararea echipamentului din      

     adăpost, pregătirea pentru competiţii, etc.  

Figura 9.3   Ciclul azotului în fermele de creştere a cabalinelor care produc propriile furaje sau achiziţionează 

                    furajele de la o fermă învecinată, returnând în schimb dejecţiile. 

Hrană

Hrană

Dejecţii
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O bună funcţionare a sistemului digestiv al calului necesită administrarea furajelor în mod regulat şi 

frecvent, la ore fixe.

Efortul consumat pentru manipularea cabalinelor variază în funcţie de tipul de sistem de adăpost şi 

echipament, precum şi de sistemul de organizare a muncii (gradul de mecanizare a muncii, numărul 

de furajări, metoda de îndepărtare a dejecţiilor, etc.). Îndepărtarea dejecţiilor este facilitată prin 

utilizarea utilajelor, atunci când construcţia adăpostului permite acest lucru.

Numărul de ore lucrate anual pe cap de cabalină

Figura 9.4    Efortul necesar pentru diverse tipuri de sisteme de adăpost.

Întreţinerea cailor în adăpost necesită cea mai mare cantitate de muncă. Întreţinerea în boxe necesită 

mai puţin efort, dar sistemul cel mai puţin consumator de efort este cel de stabulaţie liberă. Munca 

depusă pentru furajare se reduce dacă furajele se administrează direct din aleile de trecere, fără a fi 

necesar accesul în boxe. În special în timpul furajării, în adăpost trebuie să se păstreze liniştea. În acel 

moment nu este indicat să se desfăşoare alte munci.

9.6.    Siguranţa manipulării cailor

Manipularea corectă a cailor se face prin contactul şi cooperarea cu animalul.

Reguli de siguranţă pentru manipularea cailor:

�    calm şi răbdare

�    hotărâre şi fermitate 

�    blândeţe

�    folosirea puterii de convingere şi niciodată a forţei. 

Aceste reguli se aplică mai ales pentru caii tineri, al căror temperament se formează în mare măsură 

sub influenţa stăpânului. 

Contactele regulate şi zilnice dezvoltă obedienţa şi încrederea calului în oameni.
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Următoarele manifestări trebuie evitate:

�    nervozitate în manipularea calului

�    aplicarea de rele tratamente pentru cai

�    mişcări bruşte, neaşteptate

�    zgomot în adăpost

�    apropierea de cai din spate, brusc şi fără nicio avertizare (un cal surprins poate lovi cu copitele). 

Astfel de comportamente produc reacţii rapide, nervozitate sau stări de teamă. Relele tratamente 

aplicate cailor le trezesc instinctele de supravieţuire, ceea ce antrenează reflexele de auto-apărare 

(muşcatul, lovirea cu copitele). De asemenea, aceste tratamente se fixează în memoria cailor şi pot 

conduce la apariţia ulterioară a viciilor comportamentale, precum şi un comportament rău şi periculos 

la adresa personalului.

Este recomandat ca pe boxele sau grajdurile în care sunt ţinuţi caii răutăcioşi sau vicioşi să se monteze 

panouri cu semne de avertizare.

Pentru evitarea accidentelor este important să se respecte următoarele recomandări:

Atunci când o persoană intră în boxă sau în adăpost trebuie să li se dea de ştire şi cailor. Persoana 

trebuie să fie sigură că animalul este conştient de prezenţa sa. Chiar dacă animalul este calm, orice 

zgomot sau mişcare accidentală în preajma sa îl poate lua prin surprindere şi determina să 

reacţioneze dur şi să lovească cu copita, să smucească/să apuce şi să fugă. În situaţia în care calul 

este timid în contact cu oamenii, trebuie încurajat cu răbdare. Înainte de a intra în boxă, persoana 

trebuie să se asigure că animalul se dă la o parte pentru a-i face loc. Persoana trebuie să fie atentă să 

nu fie înghesuită în perete, marginile hrănitorii sau colţul boxei.

     Recomandări:

�    Mânjii trebuie să aibă contacte dese cu oamenii pentru a se deprinde să fie manipulaţi şi 

     legaţi. 

�    Caii trebuie antrenaţi pentru a se lăsa conduşi şi transportaţi. 

�    Caii trebuie trataţi astfel încât să nu le fie frică de oameni.

9.7.     Inspecţia cailor

În adăpost

Orice contact cu caii, de exemplu furajarea sau toaleta/curăţarea zilnică, creează condiţii pentru a 

efectua şi o inspecţie de rutină şi observare. De aceea, trebuie verificate următoarele:

�    simptome de comportament anormal sau semne de îmbolnăvire (a se vedea capitolele 2 şi 3); 

�    furajele (dacă există resturi neconsumate din raţiile precedente); 

�    simptome specifice perioadei de estru la iepe (important în fermele/centrele de reproducţie); 

�    eficienţa adăpătorilor; 

�    caii supuşi unui efort intens trebuie inspectaţi de cel puţin două ori pe zi (dimineaţa şi seara), 

          pentru a detecta orice simptome de îmbolnăvire, sau exces de antrenament sau încordare prea 

          mare. În cadrul verificărilor matinale, se recomandă măsurarea temperaturii corporale, a 

          frecvenţei cardiace şi a ritmului respirator la toţi caii. La inspecţia de seară este foarte important 

          să se verifice starea membrelor, în special a tendoanelor. 
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Pentru a evita producerea de accidente, este indicat să se intervină în următoarele situaţii:

�    atunci când caii se muşcă sau se luptă între ei (dacă structura adăpostului permite acest lucru)

�    atunci când caii scapă din sistemul de legare, în sistemul de adăpost cu întreţinere/stabulaţie 

     legată;

�    atunci când caii se rănesc sau manifestă simptome de boală. În această situaţie, se acordă 

     primul ajutor şi este chemat medicul veterinar.

 

În adăposturile de mari dimensiuni, cu un efectiv mare de cabaline, caii trebuie supravegheaţi tot 

timpul. Dacă este necesar, caii trebuie inspectaţi şi noaptea.

Pe păşune şi în padoc

Caii trebuie inspectaţi şi atunci când se află pe păşuni sau în padocuri. Pentru a preveni accidentele, 

este bine să se ţină cont de următoarele indicaţii:

�    Starea unei herghelii la păscut se verifică cel puţin o dată pe zi.

�    Numărul cailor aflaţi pe păşune nu trebuie să fie prea mare în raport cu suprafaţa zonei de

     păşunat. Doar în acest mod, caii pot evita orice agresiune din partea altor indivizi cu un rang 

     superior în ierarhie.

�    În cazul în care iarba de pe păşuni este insuficientă, se administrează furaje suplimentare.

�    Caii introduşi pe aceeaşi păşune sau în acelaşi padoc se selectează cu atenţie.

�    Trebuie evitată ţinerea unui singur cal pe păşune, deoarece acesta este afectat de plictiseală şi 

     poate dezvolta vicii de comportament.

�    Armăsarii nu trebuie plasaţi în imediata vecinătate a iepelor.

�    Dacă este posibil, un mânz nu se înţarcă  singur, ci împreună cu cel puţin un alt mânz. 

Păşunile şi padocurile pentru cabaline trebuie împrejmuite cu garduri rezistente şi sigure. În interiorul 

acestora, cailor li se asigură acces neîngrădit la apă potabilă. O inspecţie a grupului de cai efectuată 

direct pe păşune sau în padoc, trebuie să cuprindă pe lângă elementele descrise pentru inspecţia în 

adăpost şi următoarele aspecte:

�    O monitorizare extrem de atentă a grupului, atunci când se introduce un nou exemplar. Acesta    

          modifică ierarhia deja consolidată a grupului.

�    Verificarea cantităţii şi calităţii ierburilor de pe păşune.

�   Verificarea suprafeţei păşunii sau padocului cu scopul de a îndepărta orice obiect care poate 

         fi periculos pentru cai.

9.8.     Protecţia împotriva incendiilor

Adăpostul trebuie amplasat, proiectat şi construit astfel încât să se prevină izbucnirea şi răspândirea 

incendiilor. Construcţia se proiectează astfel încât, în caz de incendiu, să rămână stabilă pentru un 

anumit interval de timp. Acest lucru ar trebui să permită evacuarea animalelor şi a personalului, 

precum şi o operaţiune de salvare. Aşternutul şi fânul depozitate în adăposturi sunt materiale uscate şi 

inflamabile. Este de ajuns doar o scânteie pentru ca adăpostul să ia foc. În astfel de condiţii, focul se 

răspândeşte foarte repede. Calul poate supravieţui doar dacă incendiul este stins în circa 30 de 

secunde. De aceea, personalul trebuie să reacţioneze foarte rapid, iar timpul pentru orice acţiune este 

limitat. Pentru a putea folosi eficient acest interval de timp, este important să se ia în considerare 

anumite proceduri de urgenţă adaptate la un adăpost anume. Echipamentul de stingere a incendiului – 

extinctoarele şi păturile – trebuie păstrate întotdeauna în locuri uşor accesibile şi marcate 

corespunzător.

Fumatul trebuie strict interzis atât în interiorul adăpostului, cât şi în exteriorul său. Panoul inscripţionat 

cu semnul pentru “Fumatul interzis” trebuie montat în exteriorul construcţiei. 
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În cazul în care incendiul izbucneşte în apropierea clădirii, caii se pregătesc pentru evacuare. Trebuie 

scoşi din adăpost în cel mai scurt timp posibil. Atunci când caii ameninţaţi refuză să se mişte, este 

indicat să li se acopere capul (cu pături sau jachete). Una din cele mai simple căi de prevenire a 

incendiilor constă în întreţinerea curăţeniei şi a ordinii în adăpost. 

Fermele mari pot folosi un echipament electronic cu senzori de fum. Acest sistem poate fi conectat la o 

alarmă de incendiu.

Nu uitaţi de măsurile cunoscute sub denumirea generală de “Proceduri pentru situaţii de urgenţă” în 

caz de incendiu. 
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10.  Facilităţi pentru antrenament

În perioada actuală, facilităţile pentru antrenament sunt o componentă importantă a unui centru hipic 

modern. 

10.1.   Manejuri interioare/acoperite

Manejul interior presupune costuri ridicate, dar reprezintă o investiţie necesară într-un club de 

echitaţie mare, destinat activităţilor sportive sau care oferă programe de călărie pentru agrement. Un 

manej interior permite desfăşurarea activităţilor de călărie independent de condiţiile meteorologice. 

Călăria este posibilă chiar şi în condiţii nefavorabile (de exemplu condiţii de ploaie, teren îngheţat, 

etc.). Pe lângă destinaţia obişnuită – cum ar fi: antrenarea cailor, competiţii hipice şi călăria de 

agrement, manejul interior poate servi şi la dresaj/antrenarea cailor cu alonja, asigurarea de posibilităţi 

de mişcare liberă pentru cai, organizarea de expoziţii de cai şi prezentări de rase cabaline. În cazul 

grupurilor de reproducţie, manejul interior poate fi utilizat şi ca loc pentru împerechere. 

Execuţia construcţiei şi dimensiunile recomandate

În majoritatea cazurilor, manejurile interioare sunt realizate în relaţie cu adăposturile, cu un culoar de 

trecere din adăpost în manej. Acestea pot fi construite şi separat. În acest caz, manejurile sunt 

construcţii tip hală fără piloni de susţinere, aşa cum este prezentat în figura 10.1.
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Dimensiunile unui manej interior depind de tipul de construcţie folosit şi de fondurile disponibile. 

Lungimea manejului poate varia, de obicei acesta fiind realizat din module din grinzi din lemn tratat sau 

oţel. Pilonii axiali dispuşi la diverse distanţe susţin grinzile (de exemplu: distanţa între piloni – 6 metri, 

deschidere/arc – 24 metri). Pereţii care suportă greutatea sunt în general realizaţi din zidărie de 

cărămidă sau tablă. Se recomandă utilizarea unui acoperiş izolat. 

Mărimea manejului se stabilişte de obicei în funcţie de dimensiunile obligatorii conforme cu cerinţele 

Federeaţiei Ecvestre Internaţionale (FEI) privind dimensiunile unui manej de formă patrulateră – de 

exemplu suprafaţa netă a manejului trebuie să fie de cel puţin 20 x 40 metri sau 20 x 60 metri cu o zonă 

de margine întărită pentru călărie, lată de 3 metri (lăţimea indicată a zonei de margine în dreptul intrării 

este de 5 metri). Având în vedere aceste aspecte, suprafaţa minimă a unui spaţiu de călărie trebuie să 

fie de 26 x 48 metri.

În acelaşi timp, dimensiunile manejului depind de activităţile desfăşurate de clubul de echitaţie (de 

exemplu organizarea de competiţii şi disciplinele incluse: dresaj, sărituri, voltije, etc.).  În cazul în care 

este posibil, manejul interior trebuie să aibă un culoar de legătură cu arena exterioară. Înălţimea 

manejului în punctul cel mai de jos nu trebuie să fie mai mică de 4 metri (măsurat de la nivelul bazei). 

Figura 10.1   Exemple de construcţii pentru hale de călărie.

                     a)Fermă portal/ tip foarfecă pe piloni ficşi 

                     b)Cadru triplu articulat cu muchie exterioară 

                     c)Cadru triplu articulat 

                     d)Cadru dublu articulat  

                     e)Cadru triplu articulat  

                     f)Grindă arcuită pe piloni ficşi 

                     g)Cadru dublu articulat 

                     h)Cadru triplu îmbinat  

Figura 10.2    Imagini care susţin necesitatea de a lua în calcul o înălţime specifică pentru hala de călărie 

                      (Desen realizat de: Danish Agricultural Advisory Service).

g h
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Intrarea 

Se recomandă ca intrarea în manejul interior să fie amplasată în anumite zone, aşa cum este indicat în 

figura 10.3. Este necesar ca porţile să fie uşor de deschis/închis de către un jocheu care ţine calul de 

frâu. Cel mai utilizate sunt porţile culisante. Atunci când se folosesc porţi obişnuite, este de preferat ca 

acestea să se deschidă în exterior. Dimensiunile porţilor trebuie să permită accesul unui tractor cu 

echipament pentru întreţinerea suprafeţei de călărie, precum şi al unui camion de tonaj mediu. 

Dimensiunile obişnuite sunt de 3 metri lăţime şi 3,8 metri înălţime. Pentru intrările secundare, se 

recomandă lăţimea de 1,2 metri şi înălţimea de 2,8 metri.

Figura 10.3 Schiţă care prezintă amplsarea porţilor de acces în manej (Autor: Schnitzer, 1970).

Baza 

Este necesar ca baza unui manej interior să ofere siguranţă calului şi jocheului, să asigure stabilitatea 

calului. De asemenea, suprafaţa manejului nu trebuie să fie prăfuită şi în acelaşi timp să aibă 

elasticitate/să fie maleabilă şi uşor de întreţinut. Exemple de materiale pentru execuţia bazei:

�    Strat compact de argilă şi nivelat care creează o suprafaţă cu asperităţi, aproximativ 10 cm de 

     nisip şi 15 cm de sol din păduri de conifere, care poate fi amestecat cu talaş. 

�    Strat compact şi nivelat de argilă care creează o suprafaţă cu asperităţi, strat de rumeguş 

     amestecat cu nisip (70%: 30%). 

�    Baza artificială sau bază din deşeuri reciclate, de exemplu amestec de nisip cu granule de 

      cauciuc, furdale (resturi de la prelucrarea lânii, pieilor, tutunului).

Parapetul

Parapetul este dispus de jurul împrejurul spaţiului manejului acoperit. Este indicat ca acesta să fie 

executat din panouri înclinate, care să protejeze genunchii jocheului, evitând contactul. 

La construcţia parapetului se utilizează panouri verticale asamblate. Înălţimea recomandată a 

acestuia este de 1,5 – 2 metri. În figura 10.4 sunt prezentate câteva exemple de construcţie a 

parapetului. 



68

Oglinzile 

Oglinzile permit jocheului să-şi estimeze poziţia în şa. De asemenea, permit controlul poziţiei de 

călărie. Oglinzile se amplasează în centrul laturii mai lungi a arenei, pe cel puţin 2,5 metri, precum şi pe 

latura mai scurtă, pe toată lungimea sau cel puţin în ambele colţuri, astfel încât persoana care 

călăreşte să-şi poată controla poziţia în şa. 

Lungimea unei oglinzi variază între 1,7 – 2 metri, iar lăţimea indicată este de minim 1,5 metri. Este 

recomandat să existe posibilitatea de deviaţie/de curbare faţă de perete a marginii de sus a oglinzii 

pentru a asigura o posibilitate optimă de control al calului de către jocheu (din punct de vedere al 

vizibilităţii).

Figura 10.4Schiţe şi dimensiunie pentru diferite tipuri de parapete (Schnitzer, 1991).
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Facilităţi/Tribune pentru spectatori

Manejurile acoperite, care găzduiesc competiţii de echitaţie, expoziţii de rase sau alte evenimente cu 

participarea publicului, trebuie dotate cu facilităţi pentru spectatori. Aceste tribune se dispun pe 

lungimea arenei sau pe lăţime. Locurile trebuie poziţionate astfel încât spectatorii să nu privească 

dintr-un unghi prea ascuţit. În figura 10.5 sunt redate exemple de astfel de facilităţi. 

Figura 10.5     Diferite tipuri de construcţii pentru tribune în arenele hipice acoperite (Desen realizat de: 

                       Danish Agricultural Advisory Service).

Alte dotări

Iluminatul

Ferestrele sau suprafeţele acoperite cu geamuri montate în pereţii, frontonul sau acoperişul manejului 

acoperit asigură un iluminat natural. Cantitatea de lumina naturală recomandată se ridică la 200 lucşi.

În general, ventilaţia manejului se face prin gravitaţie, de exemplu prin ventilatoare montate în coama 

acoperişului şi ferestre, a căror deschidere poate fi controlată de la nivelul solului. Este recomandat ca 

manejul să fie dotat cu o instalaţie de stropire a suprafeţei de călărie, pentru a evita ridicarea în exces a 

prafului. Instalaţia respectivă se poate realizată din ţevi paralele dispuse sub acoperiş, de-a lungul 

axului mai lung al manejului. Un alt tip de instalaţie este un echipament care se glisează pe un cursor 

montat pe axul principal al acoperişului. Cea mai simplă soluţie de stropire a suprafeţei manejului 

constă în instalarea în interior a unor  aspersoare de grădină. 
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Pentru întreţinerea şi nivelarea suprafeţei se pot folosi utilaje montate pe tractor. Astfel de utilaje 

pot răzui suprafaţa/baza şi să o niveleze. 

Potrivit regulilor disciplinei ecvestre, pe pereţii manejului este necesar să fie montate etichete 

indicatoare cu litere.

10.2.   Facilităţi pentru antrenament în aer liber

Atunci când se ia în considerare realizarea de facilităţi pentru antrenament în aer liber este foarte 

important să existe teren suficient pentru activităţile zilnice şi condiţii de siguranţă. Zonele din jurul 

facilităţilor pentru antrenament, acoperite şi în aer liber, trebuie amenajate astfel încât să suporte 

traficul şi să fie bine drenate. 

Este important să se ia în calcul forţele exercitate asupra aceluiaşi teren de caii care tropăie zilnic, an 

de an, indiferent de condiţiile meteorologice. Poate mai mult decât oricare alte animale domestice, caii 

exercită o presiune mare asupra solului. Întrebuinţarea suprafeţelor de antrenament şi necesitatea de 

a fi utilizabile indiferent de starea vremii necesită o tehnică de execuţie specială.

Dimensiunile facilităţilor pentru antrenament/competiţie

Nu există nicio regulă standard pentru mărimea unei arene hipice, cu excepţia celor destinate 

competiţiilor, unde o arenă standard pentru dresaj trebuie să aibă cel puţin 20 x 40 metri. Între 

spectatori şi arenele de competiţie, este recomandat să existe o zonă liberă de cel puţin 20 metri. 

Totuşi, ca o regulă generală, nu este indicat ca hipodromul să aibă o lăţime mai mică de 15 metri, 

întrucât curbele sunt prea strânse.

Amplasarea

Atunci când se stabileşte amplasamentul, este important să se ia în calcul structura stratului de la 

suprafaţă şi a substratului, nivelul pânzei freatice şi drenarea naturală. Ori de câte ori este posibil, 

execuţia arenei se realizează deasupra nivelului solului, pentru a facilita drenarea. De asemenea, se 

iau în calcul următoarele aspecte:

1)  Panta terenului 

2)  Factorii meteorologici predominanţi (vântul)  

3)  Proximitatea faţă de adăposturi 

4)  Accesul la căile de comunicaţie

5)  Posibilităţi de extindere 

6)  Proximitatea faţă de factori disturbatori vizuali sau auditivi

Intrarea

Poarta principală trebuie să fie suficient de mare pentru a permite accesul unui camion de dimensiuni 

medii, care livrează diverse materiale pentru amenajarea suprafeţei de călărie, etc. Prin urmare, 

lăţimea recomandată este de cel puţin 3 metri.

Drenarea

Drenarea eficientă asigură scurgerea apei în spaţiul din jurul arenei şi nu în interiorul acesteia. De 

asemenea, drenarea trebuie să asigure scurgerea rapidă a cantităţii de apă care cade pe suprafaţa 

arenei. Apa de suprafaţă care afectează stratul de la baza fundaţiei se drenează către zonele 

exterioare arenei. 

În general, nu e nevoie de realizarea de drenuri în interiorul arenei, dacă aceasta este executată 

deasupra nivelului solului pe un teren nivelat.
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Suprafaţa 

Materialele utilizate pentru amenajarea suprafeţelor de călărie sunt foarte variate. Cel mai frecvent se 

folosesc diferitele tipuri de nisipuri (fără argilă), talaş (10-15 mm), materiale plastice/cauciuc, precum 

şi amestecuri ale acestora. În general, se utilizează nisipul, deoarece este ieftin, uşor de întreţinut şi 

durabil. Timp de mulţi ani, suprafeţele pentru călărie au fost realizate din talaş. Acesta se foloseşte în 

special în combinaţie cu nisipul. Mixtura asigură o suprafaţă rezistentă, stabilă şi flexibilă. 

De multe ori, suprafeţele de călărie sunt realizate din mai multe straturi: subsolul, stratul portant şi 

stratul superior (suprafaţa de călărie) – a se vedea figura 10.6.

Figura 10.6Exemplu de execuţie a suprafeţei arenei de călărie în aer liber (Lilleng, 1995).

Dacă terenul este deja acoperit cu nisip stabil şi fără pietre, nu mai este nevoie să se aplice o astfel de 

construcţie specială. Dacă este necesar, arena hipică se nivelează şi se drenează. Este de preferat să 

se amestece în stratul superior câţiva centimetri de talaş rugos. Pentru anumite tipuri de soluri este 

posibil să fie necesar să se utilizeze o membrană de drenaj. Aceasta acţionează ca o barieră care 

împiedică pătrunderea nisipului grosier în sol şi amestecarea solului cu stratul de nisip grosier şi 

distrugerea stratului de drenaj. 

Pistele circulare 

Diametrul recomandat al unei piste circulare variază de la 15 la 22 de metri (figura 10.7). Pista circulară 

trebuie împrejmuită cu un gard sigur sau, dacă este posibil, să fie complet inclusă într-o hală de călărie. 

Suprafaţa pistei se realizează conform principiilor prezentate în cazul arenelor 

exterioare/hipodromului şi manejului acoperit.

Strat superior (suprafaţa de călărie) 50-60 mm 
nisip cu talaş în proporţie de 4:1
Pudreta de caucuiuc poate constitui o alternativă
la talaş

Strat suport 150 mm pietriş 0-20 mm

Membrană drenantă
(Polipropilenă poroasă)

Tub de drenaj 50-70 mm
cu pantă de 0,5%, în rigolă

Pietriş monosort

Substrat de sol

Min. 80-100 mm
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Figura 10.7    Arene în aer liber pentru dresaj/antrenarea cu alonjă, echitaţie şi conducerea de atelaje. 
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Împrejmuirea

În funcţie de destinaţia arenelor hipice, acestea pot fi împrejmuite cu plase de gard joase sau cu 

garduri mai înalte din stâlpi şi bârne de lemn.

Zona din jurul arenei trebuie împrejmuită din motive de siguranţă. Rândul de sus de bârne se 

montează la o înălţime de circa 1,5 metri. Dacă se utilizează şi un al doilea rând de bârne, în partea de 

jos, este indicat ca acesta să fie montat la aproximativ 0,6 metri. Înălţimea indicată pentru plasele de 

gard joase folosite la arenele de dresaj este de circa 40 cm.

Facilităţi pentru spectatori

Dacă arena găzduieşte competiţii şi spectacole hipice, este nevoie de o tribună de mari dimensiuni. În 

cazul în care au loc competiţii, trebuie luată în considerare necesitatea toaletelor, a serviciilor de 

catering şi a zonelor de fumat. 

Iluminatul

Pentru ca arena să fie utilizabilă pe toată durata anului este necesar un iluminat adecvat. 

Lumina din arena trebuie să fie distribuită în mod corespunzător.
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Anexă: Centrele de colectare şi testare a materialului 
             seminal provenit de la armăsari 
             (Staţiunile de IA sau semtesturile)

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească centrele de colectare şi testare a materialului seminal 
provenit de la armăsari sunt stipulate în Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din 11 
martie 2003 privind normele veterinare detaliate pentu managementul, producţia, colectarea, 
conservarea, prelucrarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea materialului biologic. 
Activităţile enumerate mai sus pot fi desfăşurate în centrele de colectare şi testare a materialului 
seminal de la armăsari, aprovizionate anume în acest scop. Este necesar ca acestea să aibă clădiri cu 
amenajări speciale şi spaţii separate pentru:

1)  Animale: 
          -  pentru carantină
          -  pentru izolare
     2)  Dezinfectarea personalului
     3)  Colectarea materialului seminal
     4)  Conservarea şi procesarea materialului seminal
     5)  Curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor şi echipamentului
     6)  Stocarea materialului seminal. 

Centrele de colectare şi testare a materialului seminal trebuie protejate de animalele aflate în exterior. 

Este indicat ca spaţiile pentru adăpostirea animalelor, precum şi camerele de colectare, procesare şi 

depozitare a materialului seminal să fie uşor de curăţat şi dezinfectat. Este recomandat ca 

respectivele centre să fie legate la zona de antrenament pentru armăsari.

Examinarea materialului seminal se face de către un medic veterinar pregătit profesional din acest 

punct de vedere sau specializat în reproducţia animalelor.

În centrele de colectare şi testare a materialului seminal pot fi introduse doar exemplarele care au fost 
examinate cu 30 de zile înainte şi pentru care au fost emise certificate veterinare privind starea de 
sănătate şi capacitatea de reproducţie.

Armăsarii de la care se colectează materialul seminal sunt supuşi unor examinări periodice. De 

asemenea, aceştia sunt examinaţi de către un medic veterinar cu exact o zi înainte de colectarea 

materialului seminal.

Figura 10.8       Exemplu de centru de colectare şi testare a materialului seminal provenit de la armăsari.
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