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Prefaţă
Manualul „Sisteme de adăpost pentru bovine – volumul 1. Standarde de fermă” prezintă o serie de
recomandări pentru realizarea construcţiilor destinate creşterii bovinelor. 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 indeplinesc cerinţele Uniunii Europene referitoare la bunăstarea
animalelor, protecţia mediului 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 martie – iunie 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 pedo-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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Introducere
Acest manual se adresează în special fermierilor, consultanţilor agricoli, proiectanţilor şi autorităţilor
responsabile cu acordarea autorizaţiilor de construcţie. În cele ce urmează sunt prezentate câteva
exemple.
Dezvoltatorii de sisteme de adăpost, echipamente şi asistenţă tehnică în domeniul creşterii şi
exploatării bovinelor pot găsi informaţii cu privire la cerinţele de bază. De asemenea, lucrarea pune la
dispoziţie argumente fundamentate profesional privind noile soluţii şi metode din acest domeniu.
Consultanţii pot utiliza acest manual în faza de proiectare, ca lucrare de referinţă şi sursă de
documentare pentru fundamentarea deciziilor luate de către crescătorii de animale care intenţionează
să construiască noi spaţii de producţie.
Crescătorii de bovine îşi pot clarifica şi formula nevoile, astfel încât să poată controla funcţionarea
sistemelor de producţie existente sau care urmează a fi implementate (analiza funcţională în legătură
managementul calităţii).
Manualul conţine 11 capitole. Fiecare capitol include recomandări refritoare la proiectarea adăpostului
în funcţie de nevoile animalelor, precum şi de cerinţele impuse de comportamentul bovinelor,
asigurarea sănătăţii şi alte aspecte de natură practică.
Primele cinci capitole prezintă comportamentul colectiv, sănătatea, activitatea de supraveghere şi
condiţiile de climat cărora trebuie să li se acorde atenţie în activitatea de creştere a bovinelor. În
vederea alegerii dimensiunilor optime, în capitolul al 2-lea sunt expuse informaţii referitoare la
dimensiunile corporale ale bovinelor şi spaţiul necesar bovinelor la ridicare şi aşezare, precum şi
pentru mişcare, în funcţie de greutate şi vârstă. În cazul în care nu există alte menţiuni, dimensiunile
recomandate se referă la bovine decornate.
Capitolul al 6-lea conţine o serie de informaţii cu privire la rolul pardoselii şi funcţionarea
echipamentului, relevante pentru toate sectoarele dintr-un adăpost pentru bovine.
În capitolul al 7-lea sunt analizate cerinţele de funcţionare şi structura sectorului de fătare. Capitolele 8
- 10 prezintă cerinţele de funcţionare şi diverse soluţii pentru amenajarea sectoarelor din fermă
destinate întreţinerii viţeilor şi tineretului bovin, precum şi sistemele de adăpost pentru vacile de lapte
şi bovinele de carne.
Capitolul al 11-lea oferă noţiuni de bază cu privire la materialele de construcţie, execuţia fundaţiei,
pardoseli, pereţi, structuri portante, amplasament, proiectare şi instalaţii.
În cazul multora dintre elemente, configuraţii şi detalii nu există foarte multe cercetări ştiinţifice
realizate în acest domeniu, recomandările pornind de la experienţă. Sistemele de adăpost,
echipamentele şi alte elemente similare cunoscute şi utilizate care nu sunt recomandate de către
grupul de experţi fie nu au fost incluse în manual, fie cititorul este sfătuit să nu le utilizeze. Indiferent de
modul în care este proiectat şi utilat un adăpost, rănile sunt inevitabile, de exemplu răni cauzate de
apăsare sau afecţiuni ale ongloanelor. Cu toate acestea, proiectarea corespunzătoare a construcţiei
reduce acest risc.
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1.

Comportamentul bovinelor

Principala sursă de hrană a bovinelor o reprezintă iarba şi alte plante fibroase. La origini, bovinele au
fost animale de pădure, care străbăteau distanţe mari în căutarea hranei, apei şi locurilor adecvate de
odihnă. Bovinele aparţin grupului de animale diurne. Aceasta înseamnă că hrănirea, comportamentul
social, îngrijirea corporală etc. au loc ziua, iar în cea mai mare parte a nopţii animalele se odihnesc. De
asemenea, bovinele sunt animale gregare.
Cunoaşterea comportamentului normal al bovinelor se bazează în mare parte pe studierea bovinelor
domesticite, bovinelor de carne sau a raselor încrucişate de bovine de carne, crescute în condiţii
naturale sau semi-naturale. Majoritatea rezultatelor referitoare la comportamentul în sistemele de
producţie intensivă sunt rezultatul studierii raselor actuale de bovine de lapte.
Producţia intensivă şi sistemele de adăpost se caracterizează printr-un nivel ridicat de mecanizare, o
densitate de animale mare şi o cantitate mică de efort depus pe cap de animal. În aceste condiţii,
nevoile elementare ale animalelor nu pot fi întotdeauna satisfăcute, iar animalele au dificultăţi de
adaptare la mediu. Acest lucru conduce la apariţia de modificări comportamentale, existând şi un risc
ridicat de rănire şi îmbolnăvire.

1.1. Organele senzoriale
Bovinele au toate simţurile bine dezvoltate şi le utilizează atât ca mijloc de orientare în căutarea hranei,
cât şi în comunicarea socială.
Câmpul vizual este de aproximativ 330-360°, iar câmpul binocular – câmpul vizual al unui ochi care se
suprapune simultan peste celălalt – de 25-30° (figura 1.1.). Bovinele pot distinge între culorile roşu,
galben, verde şi albastru, dar distingerea între verde şi albastru este slabă. De asemenea, pot distinge
diverse forme simple, precum triunghiul, cercul şi linia. În schimb, capacitatea de concentrare este
redusă. Vacile pot recunoaşte membrii personalului dintr-o fermă.
Bovinele sunt înclinate să treacă dintr-o zonă întunecată într-o zonă luminoasă şi nu invers. Totuşi,
sunt precaute la intrarea în spaţii în care lumina zilei este intensă şi evită contrastele puternice între
soare şi umbră, de exemplu soarele/umbra de la un grilaj sau o fereastră.
Simţul auditiv al bovinelor (gama de frecvenţe) este aproape similar celui uman, dar acestea pot
recepta şi unele sunete mai înalte. Bovinele nu au o capacitate bună de localizare a sursei sunetului,
putând recepta doar sunetele care provin dintr-un spaţiu de 30°. Atunci când nu pot “vedea” sursa
zgomotului acestea devin agitate. Taurinele îşi folosesc organele auzului în mod eficient, reacţionând
la sunetele provenite de la alte animale şi de la oameni, precum şi la zgomotul produs de utilaje. La
auzul unui utilaj de furajare care se apropie, se ridică şi merg la iesle.
Simţul olfactiv este şi el bine dezvoltat, fiind utilizat în căutarea hranei şi pe durata comunicării sociale.
Taurul poate detecta o vacă în călduri cu câteva zile înainte de manifestarea efectivă a acestora. În
plus, pe baza impresiilor olfactive vaca găseşte şi recunoaşte viţelul.
Simţul gustativ joacă un rol important în alegerea hranei. Bovinele preferă furajele dulci şi acre şi le
refuză pe cele amare sau care conţin multă sare. Vacile nu sunt foarte pretenţioase şi tind să consume
furaje putrezite, lipsite de gust şi contaminate. De asemenea, ele acordă o importanţă redusă gustului
apei potabile. Ele pot consuma apă murdară sau contaminată cu excremente. Acesta este unul din
defectele specifice bovinelor, care le poate afecta rumenul.
8

Simţul tactil este bine dezvoltat, atât la nivelul buzelor, cât şi al corpului. Receptorii răspund la prezenţa
insectelor pe piele prin contracţii ale muşchilor pielii. Se presupune că rănile, leziunile, bolile şi
indispoziţia sunt percepute într-un mod similar oamenilor.

Figura 1.1.

Câmpul vizual al bovinelor

1.1.1. Capacitatea de învăţare şi memorare
Capacitatea de învăţare şi memorare are o influenţă majoră asupra comportamentului bovinelor.
Deprinderea bovinelor cu utilizarea adăpătorilor nu ridică probleme serioase, acest lucru fiind valabil şi
în cazul alimentatoarelor automate pentru furaje concentrate. Cercetările au arătat că exemplarele cu
o poziţie ierarhică superioară aşteaptă semnalul – sunetul furajelor turnate în alimentatorul colectiv pentru a alunga un animal de rang inferior de lângă standul de furajare. Partiţiile de standuri lungi nu
împiedică alungarea animalelor mai slabe.
Procesul de memorare şi uitare este extrem de important din punct de vedere practic. Acest lucru a fost
testat într-o structură tip labirint terminată cu un alimentator pentru furaje concentrate. S-a observat că
junincile tind să înveţe mai uşor decât vacile adulte, dar acestea din urmă reţin pentru mai mult timp
modul în care au ajuns la alimentator.
După şase săptămâni, aproape toate animalele – juninci şi vaci, aflate la prima sau a doua lactaţie, nu
au greşit decât foarte rar drumul către iesle prin labirint. Concluziile au arătat că nici măcar vacile în
repaus mamar care au fost separate de grup nu au uitat modelele de comportament învăţate anterior.
O altă concluzie desprinsă a fost aceea că bovinele învaţă mai uşor şi găsesc drumul mai repede dacă
activitatea se desfăşoară în grup. Acest lucru se explică prin faptul că, în prezenţa altor animalele,
încrederea vacii în forţele proprii creşte. În schimb, un animal solitar este stresat şi acordă mai puţină
atenţie la ceea ce se petrece în jurul său.
Experimentele cu privire la capacitatea bovinelor de a găsi drumul către un obiectiv (în acest caz
furaje) au arătat că acestea se bazează mai mult pe amplasament decât pe culoarea alimentatorului;
culoarea a prezentat o importanţă redusă.
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Cu toate acestea, culoarea echipamentului de lucru purtat de personal este un semn distinctiv în
relaţiile dintre animale şi oameni. Acest lucru este explicat pe larg în secţiunea 4.7.

1.2. Comportamentul social
Orice interacţiune între animale din aceeaşi specie reprezintă o formă de comportament social. La fel
ca alte animale gregare, bovinele prezintă un comportament social bine dezvoltat. Acesta poate fi
structurat în: comportament conflictual (de exemplu confruntare, ameninţare) şi comportament
neagresiv (de exemplu igienizarea reciprocă/socială). Animalele dintr-o turmă aflată la păşunat sau
cele dintr-un sistem de adăpost cu stabulaţie liberă intră în contact în diverse moduri şi deseori
realizează simultan aceeaşi activitate, precum odihna sau consumul de furaje.
1.2.1. Comunicarea
Bovinele comunică transmiţând diverse semnale. Semnalele se referă la poziţii, sunete şi emisii de
miros, fiind receptate ca impresii vizuale, auditive, olfactive sau tactile.
Pentru ca animalul să le poată realiza în mod corect, majoritatea modelelor comportamentale necesită
eforturi de învăţare şi exersare. Învăţarea se produce în etape diverse din viaţa animalului şi dacă
acest proces este obstrucţionat pot apărea probleme de comunicare.
Viţelul are nevoie de contact cu mama sa, cu o vacă doică sau cu viţei de aceeaşi vârstă. Atunci când
sunt izolaţi în primele două-trei luni de viaţă, viţeii au ulterior probleme în a stabili relaţii sociale cu alţi
indivizi. Absenţa relaţiilor sociale constituie o sursă de stres. Viţeii ţinuţi în cuşete individuale închise,
care fac aproape imposibilă vederea sau atingerea altor viţei, dezvoltă o rată ridicată de “lingere
excesivă a propriului corp”.
1.2.2. Recomandări privind distanţa între animale
Distanţa dintre animale din aceeaşi specie (spaţiul individual) poate fi împărţită în spaţiu fizic şi spaţiu
social (figura 1.2.). Spaţiul fizic este spaţiul de care vaca are nevoie pentru mişcările naturale, precum
poziţia de odihnă, ridicare, întinderea etc. Spaţiul social este distanţa minimă pe care animalele o
păstrează între ele.
Dacă distanţa minimă este depăşită, vaca va încerca să scape sau va avea un comportament agresiv.
Distanţa minimă “personală” dintre vacă şi alţi indivizi este delimitată de un cerc imaginar în jurul
capului, deoarece vacile se orientează cu ajutorul impresiilor senzitive receptate prin intermediul
ochilor, urechilor şi simţului olfactiv. De aceea, acestă distanţă se măsoară la nivelul capului. La vacile
adulte aflate la păşunat spaţiul individual este în general de doi până la patru metri.
De asemenea, distanţa individuală variază în funcţie de tipul de activitate. Ecornarea reduce distanţa
individuală şi, în anumite situaţii aceasta dispare – de exemplu atunci când vacile se ling şi se freacă
unele de altele din motive sociale.
O densitate de animale mare limitează libertatea de mişcare a vacilor şi, dacă această situaţie se
repetă frecvent, poate cauza tensiune socială. Studiile realizate pe juninci şi tăuraşi ţinuţi pe pardoseli
cu grătare au arătat că la o densitate ridicată confruntările devin mai agresive şi creşte frecvenţa
manifestării de tulburări comportamentale.
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Spaţiu social
Spaţiu fizic

Figura 1.2.

Spaţiul fizic şi social la bovine
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Structurile ierarhice există în fiecare grup de vaci de lapte, juninci sau tăuraşi care se deplasează
împreună, de exemplu în sistemele cu întreţinere liberă. Rangul fiecărui animal depinde de vârstă,
greutate, vechime şi temperament.
Astfel, vacile adulte şi mari au întotdeauna o poziţie superioară pe scara ierarhică, în timp ce vacile
tinere, cu greutate mai mică şi nou sosite – în primul rând vacile primipare – au o poziţie inferioară. De
aceea, în sistemele cu întreţinere liberă, vacile tinere, mici şi nou sosite au condiţii de producţie
improprii, în special atunci când mediul ambiant nu este optim. În cazul în care câteva animale au fost
izolate de grup o perioadă îndelungată ierarhia trebuie restabilită. Structura ierarhică se poate menţine
ani de zile fără confruntări fizice, dacă bovinele pot stabili cu regularitate contacte fizice.

Figura 1.3.

Lupte fizice şi ameninţări: a) luptă
frontală, b) împungerea din lateral,
c) ameninţare (psihologică)

Pentru menţinerea structurii ierarhice este nevoie de foarte puţine manifestări de ameninţare şi
retragere. Nu s-au efectuat foarte multe cercetări cu privire la dimensiunea optimă a grupului. Riscul
de apariţie a conflictelor creşte odată cu mărimea efectivului, deoarece animalele nu se recunosc. La
viţei şi juninci, dimensiunea optimă a grupului nu este cunoscută.
1.2.4. Comportamentul conflictual
Contactele fizice agresive au loc în etapa de stabilire a structurii ierarhice. Luptele frontale (cap la cap)
sunt cele mai violente, dar şi împunsul în zona umărului şi laterală poate fi foarte violent (figura 1.3.).
Din momentul stabilirii ierarhiei, predomină comportamentul de ameninţare. Ameninţarea agresivă se
intensifică atunci când animalul îşi împinge şi îşi clatină capul în direcţia adversarului. Atunci când
resurse precum hrana, apa, spaţiile de odihnă etc. sunt limitate, comportamentul agresiv se intensifică
considerabil şi poate deveni foarte violent.
Pentru a înţelege cauzele care conduc la o astfel de situaţie – şi anume resursele limitate, este nevoie
de o înţelegere clară a nevoilor reale ale animalului.
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Intensificarea agresiunilor în rândul junincilor într-o boxă colectivă foarte mare – după standardele
normale – se poate explica prin faptul că zona cu aşternut este insuficientă sau, în cazul furajării
restrictive, zona de furajare este prea mică.
1.2.5. Comportamentul social de îngrijire
Bovinele au o necesitate aparte de a linge şi a fi linse de către egalii lor. Prin urmare, igienizarea prin
lins trebuie privită ca o manifestare normală. Atunci când are loc igienizarea reciprocă, distanţa
individuală este ignorată fără a genera reacţii agresive. Toate animalele dintr-un grup beneficiază de
igienizarea prin lins, dar nu toate realizează această activitate. Animalele cu rang similar manifestă
acest comportament mai frecvent decât cele cu rang diferit. Igienizarea reciprocă contribuie la
stabilitatea ierarhiei sociale.
Comportamentul se manifestă adesea prin linsul reciproc în zona facială, a urechilor şi a gâtului.
Îngrijirea cu tentă socială începe aproape întotdeauna de la cap şi de la gât, pentru ca apoi animalul
să-şi schimbe poziţia astfel încât să-i fie linse alte zone ale corpului (figura 1.4.). De multe ori, animalul
îi arată partenerului acele zone ale corpului la care el însuşi nu are acces cu limba.

Figura 1.4.

Igienizarea reciprocă

1.3. Ritmul circadian şi tiparele de manifestare
Bovinele au ritm circadian specific, activităţile principale de odihnă, hrănire şi rumegat desfăşurânduse conform unui tipar. În acelaşi timp, bovinele sunt animale gregare şi de aceea un grup de vaci sau
juninci preferă să urmeze tot timpul aceleaşi clişee de comportare. Acest ritm circadian este dificil de
modificat şi din acest motiv pot apărea probleme - de exemplu la folosirea roboţilor de muls sau atunci
când spaţiile de furajare sunt restrânse.
Trebuie subliniat că perioadele de furajare şi muls nu afectează desfăşurarea proceselor biologice,
atâta vreme cât au loc în acelaşi interval. Este important ca aceste activităţi să aibă loc la ore regulate,
astfel încât animalele să se poată deprinde cu un ritm circadian specific.
1.3.1. Perioada de odihnă, frecvenţa reprizelor de odihnă şi ritmul circadian
Adopatrea unor poziţii de decubit în perioadele de odihnă este foarte importantă pentru bovine. Viţeii
petrec 16-18 ore întinşi, în 30-40 de reprize. La bovine, perioada de odihnă scade odată cu vârsta şi, în
mod normal, o vacă stă culcată 10-14 ore, în 15-20 de reprize.
Perioadele de odihnă la bovine au loc între momentele de furajare şi cele în care au o poziţie
patrupedă. În general, o repriză de odihnă durează de la o jumătate de oră la trei ore.
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În perioadele de odihnă, la amiază sau în timpul nopţii, vaca se ridică, se întinde şi se culcă iarăşi, de
obicei pe cealaltă parte. Printre altele, perioada de odihnă şi numărul de reprize depind de vârstă,
ciclul de călduri şi starea de sănătate a vacilor. De asemenea, acestea sunt influenţate şi de condiţiile
de climat, calitatea aşternutului, tipul de adăpost şi densitatea de animale pe metru pătrat.
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Figura 1.5.

Ridicarea normală din poziţia de odihnă în poziţia patrupedă, la bovine

1.3.2. Adoptarea poziţiilor decubitale şi patrupede
La bovine, aşezarea în poziţia de decubit începe atunci când animalul adulmecă solul, în timp ce se
deplasează încet înainte (în căutarea unui loc adecvat de odihnă). Atunci când vaca găseşte un loc
potrivit, îşi clatină capul dintr-o parte în alta pentru a cerceta locul. Apoi, îşi îndoaie membrele
anterioare, îngenunchează şi, în final, îşi trage unul din membrele posterioare sub corp şi se întinde pe
el. Pentru a putea fi realizată corect, poziţia de odihnă necesită mult spaţiu. La vacile adulte, în timp ce
se aşează, capul şi corpul sunt împinse cu 0,60 – 0,70 metri în faţă (a se vedea capitolul al 2-lea).
Vaca se ridică mai întâi în genunchi şi apoi balansează partea din spate sprijinindu-se pe genunchi (a
se vedea figura 1.5.). Mişcarea de ridicare este una dintre cele mai importante activităţi fizice la bovine.
Adoptarea naturală a poziţiei de odihnă se face într-o succesiune inversă faţă de ridicare. În aer liber,
vacile realizează adesea decubitul şi ridicarea printr-o singură mişcare continuă.
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Atunci când vacile sunt întreţinute în adăposturi, mişcările pot fi stânjenite de spaţiul insuficient,
priponire şi/sau pardoseala dură şi alunecoasă. Din această cauză, mişcările pot fi întrerupte de
câteva ori sau adoptarea poziţiei specifice este executată anormal (figurile 1.6. şi 1.7.). Astfel,
frecvenţa poziţiilor anormale la ridicare şi aşezare este mai mare atunci când vacile sunt ţinute pe
pardoseli cu grătare comparativ cu aşternutul adânc şi creşte odată cu vârsta. Fiecare
aşezare/ridicare poate dura câteva minute în loc de 15-20 de secunde şi, respectiv, 5-6 secunde cât
durează în mod normal. Totodată, există un risc mare ca vaca să se rănească.
1.3.3. Poziţiile de odihnă
În mod normal, bovinele se odihnesc cu capul ridicat, sprijinindu-se pe stern sau pe coapsa
stângă/dreaptă. Capul este ridicat, iar membrele anterioare pot fi întinse sau îndoite. Rumegatul are
loc întotdeauna în această poziţie atunci când vaca stă culcată. Se pot distinge trei poziţii de odihnă
specifice:
a. cu capul orientat înapoi, sprijinit pe trunchi sau întins de-a lungul acestuia (cea mai frecventă);
b. capul întins în faţă şi botul sprijinit pe aşternut (frecventă);
c. vaca stă culcată, complet întinsă pe o parte (frecventă).
Ultimele două poziţii sunt adoptate pentru intervale scurte de timp. Viţeii rămân în poziţiile de odihnă
aproximativ 30-40% din timpul de odihnă, iar vacile 15-20% din acest timp. Somnul profund se
manifestă doar când vacile adoptă poziţiile de odihnă.
1.3.4. Alegerea locului de odihnă şi aşternutul
Nu s-au realizat foarte multe cercetări cu privire la alegerea locului de odihnă pe păşune. În mod
caracteristic, vacile se aşează la o distanţă unele faţă de altele de 3-5 metri, măsurată la nivelul
capetelor.
În sistemele de adăpost, bovinele preferă întotdeauna un aşternut moale în locul unuia tare şi
alunecos. Gradul de rezistenţă la alunecare, rigiditatea şi capacitatea de a se mula influenţează foarte
mult comportamentul de adoptare a poziţiei decubitale.
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Figura 1.6.

Succesiune de mişcări anormală la adoptarea poziţiei de odihnă.
Vaca îndoaie unul sau ambii genunchi, întrerupe succesiunea
normală şi se ridică din nou în picioare

Figura 1.7.

Poziţie anormală la ridicare. Vaca se ridică asemănător unui cal
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Poziţie normalã

Capul odihnindu-se pe corp

Poziţie normalã cu picioarele întinse

Capul odihnindu-se pe aşternut

Orizontal întins pe o parte

Figura 1.8.

Poziţii de odihnă la viţei
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S-a observat că la viţeii ţinuţi în boxe individuale de mici dimensiuni dorinţa de a alerga şi de a lovi cu
picioarele din spate creşte proporţional cu timpul în care nu au putut să facă mişcare. Soluţia este să li
se asigure acces frecvent la un padoc pentru mişcare sau să fie crescuţi în boxe colective de mari
dimensiuni.
Chiar şi o perioadă relativ scurtă de mişcare zilnică (2-4 ore) are un efect pozitiv asupra capacităţii de
reproducţie, a frecvenţei de manifestare a cazurilor de retenţie placentară, febra laptelui şi cetoză. În
adăposturile cu stabulaţie liberă în care există o densitate de populare mare nu se asigură suficientă
libertate de mişcare.

1.4. Comportamentul de confort
Termenul comportament de confort se referă la toate tipurile de manifestări prin care bovinele îşi
sporesc bunăstarea fizică. Cea mai importantă activitate este îngrijirea, dar bovinele mai obişnuiesc
să se întindă şi să se scuture (a se vedea figura 1.10.).
Rolul igienizării cu limba este de îndepărtare a excrementelor, urinei şi paraziţilor şi menţinere a pielii şi
părului într-o condiţie bună. Se consideră că, dincolo de aspectele sociale, igienizarea este
determinată de stimuli externi, cu alte cuvinte factori care irită pielea.
Viţeii de vârstă mare petrec 4 – 6% din timpul zilei şi al nopţii pentru activităţi de igienizare, în timp ce la
vacile adulte se înregistrează un procent de 1%.

Figura 1.9.
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Comportament de igienizare
a) Lingerea ugerului
b) Scărpinatul cu ajutorul onglonului
de la un membru posterior

Frecvenţa de manifestare variază de la 10-15 ori pe zi până la peste 100 ori pe zi.
Comportamentul de igienizare constă în:
• 60 – 70% igienizare – lins
• 10 – 30% igienizare prin frecarea de obiecte
• 1 – 3% igienizare prin scărpinare
Într-un sistem de adăpost poate fi rentabil să se instaleze perii fixe sau rotative pentru igienizare.
Acestea trebuie însă montate astfel încât să nu deranjeze circulaţia vacilor.

1.5. Consumul de hrană şi apă
Consumul de furaje şi cel de apă sunt interdependente. Furajele cu un conţinut de apă mai ridicat
diminuează nevoia de apă. Furnizarea apei în cantităţi insuficiente are un impact negativ asupra
cantităţii de hrană ingerate şi, în consecinţă, producţia scade.
1.5.1. Păşunatul şi ritmul circadian
Bovinele sunt animale gregare şi preferă să se hrănească împreună. Ritmul circadian la păşunat este
în mod tipic unul ciclic, cu 4-5 reprize zilnice de păşunat, întrerupte de odihnă şi rumegat. Consumul de
hrană are loc pe parcursul a două perioade lungi, de păşunat intensiv, una în preajma răsăritului şi alta
la apus. Vacile pasc iarbă 5-9 ore pe zi, timp în care străbat 3-5 kilometri dacă pajiştea este de bună
calitate.
Mulsul vacilor de lapte este integrat în ritmul circadian. Dacă mulsul de dimineaţă se efectuează
înainte de răsărit, prima repriză de păşunat începe imediat după muls. Dacă mulsul se efectuează
dimineaţa târziu, păşunatul începe după ce sunt scoase la păşunat. Cealaltă repriză mare de păşunat
are loc întotdeauna după mulsul de seară.
1.5.2. Consumul furajer în sistemele de adăpost
În condiţii de stabulaţie, atunci când se hrăneşte, vaca ţine membrele anterioare apropiate fără a-şi
coborî partea anterioară. De aceea, vacile au probleme în a ajunge la hrana administrată la nivelul
solului. Mai multe studii au demonstrat că atunci când aleea de furajare este la un nivel prea jos,
frecvenţa de accidentare creşte. Prin urmare, este indicat ca nivelul dispozitivului de furajare să fie
deasupra membrelor anterioare. La vacile de lapte, distanţa accesibilă este de maxim 0,6 metri de la
marginea din spate a ieslei, deoarece animalul nu poate ajunge mai departe.
Ritmul de consum al furajelor depinde de orele de furajare pe durata unei zile. Atunci când hrănirea se
face de două ori pe zi – dimineaţa şi după-amiaza târziu – consumul de furaje are loc în aceste
intervale. În cazul în care vacile sunt întreţinute în condiţii de stabulaţie, timpul de consum al furajelor
scade (4 – 6 ore/zi) şi numărul de reprize de furajare creşte (6 –12 reprize/zi).
1.5.3. Furajarea restrictivă
Atunci când o cantitate limitată de furaje este împrăştiată pe o alee de furajare comună, cea mai mare
parte a raţiei este consumată rapid. De aceea, pentru asigurarea unui consum uniform existenţa unui
spaţiu suficient este foarte importantă. O lipsă a locurilor de furajare (mai puţin de un loc pe cap de
animal) creează riscul ca vacile de rang inferior – precum cele primipare, bătrâne sau cele cu
deficienţe de mers – să fie alungate de lângă aleea de furajare. Din acest motiv, timpul total de furajare
la vacile de rang inferior este mai mic decât la animalele din restul grupului. În situaţia în care o parte
considerabilă din raţie se administrează restrictiv, chiar dacă există un loc de furajare pe cap de vacă,
este de aşteptat să se înregistreze o creştere şi o producţie de lapte neuniforme. Orice metodă de
împărţire a aleii de furajare (prin partiţii de furajare) protejează animalele în timp ce consumă furajele şi
reduce variaţiile individuale în consumul furajer.
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1.5.4. Furajarea la discreţie (ad libitum )
Prin aplicarea furajării la discreţie în sistemele cu stabulaţie liberă, cu acces la furaje în cea mai mare
parte zilei, numărul de animale pe loc de furajare (0,25- 0,35 metri front de furajare per capita) poate fi
crescut la 2-3 capete. În acest caz, timpul de consum al furajelor scade, dar nu şi cantitatea ingerată.
Cu toate acestea, o serie de cercetări au arătat că situaţia de competiţie creată prin densitatea mare pe
loc de furajare este stresantă pentru animalele cu o poziţie ierarhică inferioară.
1.5.5. Rumegatul
Rumegatul are loc la scurt timp – ½-1 oră – după păşunat sau după furajare. De obicei, vacile rumegă
timp de 5-8 ore pe zi, în circa 15-20 de reprize cu durată variabilă. Cea mai mare parte a rumegatului se
produce atunci când vacile stau culcate (70 – 80%). Durata perioadei de rumegare depinde foarte mult
de compoziţia furajului. În cazul în care animalele sunt perturbate, scade durata rumegării şi, implicit,
consumul furajer.
1.5.6. Consumul de apă
Necesarul zilnic de apă la bovine este influenţat de temperatura aerului, conţinutul de substanţă
umedă din furaje şi producţia de lapte. De obicei, vacile de lapte consumă 30– 100 litri de lapte în 24 de
ore. În condiţii de păşunat, vacile consumă apă de 2-5 ori într-un interval de 24 de ore, în funcţie de
distanţa faţă de sursa de apă. Având în vedere că vacile se adapă de obicei în timpul furajării sau
imediat după, în sistemele cu stabulaţie liberă este recomandat să se instaleze mai multe adăpători
automate, astfel încât animalele să aibă mai multe opţiuni.
Viteza de adăpare la vacile de lapte este de 10 – 20 litri pe minut, dacă suprafaţa de apă este liberă.
Vacile preferă apa cu o temperatură de 15 – 20°C, ceea ce influenţează pozitiv producţia de lapte.
Bovinele sorb apa şi preferă să se adape într-o zonă liberă.

1.6. Reproducţia
Bovinele ajung la maturitate sexuală la vârsta de 8-14 luni, în funcţie de rasă şi mediu. În sistemele de
creştere intensivă, activitatea sexuală la tăuraşi şi juninci provenite din principalele rase de lapte se
intensifică la o greutate de circa 300 kg, echivalentul unui tăuraş de 7-8 luni sau al unei juninci de 13-15
luni.
1.6.1. Comportamentul sexual
Curtarea vacilor începe cu două zile înainte de perioada de călduri (estru). Treptat, pe măsură ce vaca
se apropie de estru, interesul taurului şi urmărirea acesteia se intensifică. Înainte ca taurul să monteze
vaca, îşi sprijină capul şi gâtul pe spatele ei, ceea ce o stimulează să stea dreaptă. Taurii pot
reprezenta un pericol mortal şi fermierul trebuie să cunoască comportamentul normal al fiecăruia
dintre ei.
Tăuraşii întreţinuţi în condiţii de stabulaţie liberă fac salturi unii pe alţii, ceea ce pot genera agitaţie şi
scăderea sporului în greutate.
O vacă în faza de călduri acceptă ca alte vaci să urce pe ea, acesta fiind un comportament anormal la o
vacă care nu este în călduri. Doar aproximativ o cincime din vacile care nu sunt în călduri arată interes
pentru o vacă în călduri. Acest grup mic de vaci se modifică în funcţie de rangul celei care se află în faza
de călduri.
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1.6.2. Fătarea şi comportamentul vacii faţă de viţel
Cercetările cu privire la bovine arată că în comportamentul vacii apar modficări cu câteva zile înainte
de fătare. Vaca devine agitată şi nu efectuează aceleaşi activităţi ca şi restul turmei. În zonele cu
copaci şi tufişuri, vaca caută să se izoleze atunci când se apropie termenul fătării. De aceea, utilizarea
unei boxe de fătare şi separarea de restul efectivului corespunde comportamentului natural al vacii.
Cu aproximativ o jumătate de oră înainte de fătare, majoritatea vacilor se culcă şi rămâne în această
poziţie pe toată durata fătării. La vederea viţelului, vaca reacţioneză emiţând sunete slabe şi adânci şi,
în majoritatea cazurilor, începe imediat să-l lingă energic. De aceea, vaca nu trebuie legată niciodată
pe durata fătării şi după, cu excepţia situaţiilor în care viţelul este despărţit imediat de mamă. Linsul
ajută vaca să-şi recunoască viţelul. Această manifestare este importantă pentru stabilirea legăturilor
reciproce dintre mamă şi viţel (figura 1.10.). Mai târziu, vaca îşi recunoaşte viţelul cu ajutorul simţului
auditiv şi al celui olfactiv.
Vaca rămâne cu viţelul până când acesta reuşeşte să sugă pentru prima dată. În primele zile, vaca
petrece mult timp cu viţelul, dar îl lasă în urmă când merge să pască sau să se adape. În primele
săptămâni de la fătare, vaca este cea care caută viţelul, îndemnându-l să-i sugă laptele din
mameloane. Mai târziu, viţelul îşi caută mama atunci când îi este foame. Aceasta înseamnă că nevoia
vacii de a fi suptă/mulsă scade odată cu trecerea timpului de la fătare. Vaca îşi apără viţelul şi teritoriul
în faţa altor animale.
1.6.3. Comportamentul viţeilor
La câteva minute după naştere, viţelul încearcă să se ridice şi de cele mai multe ori reuşeşte să facă
acest lucru într-un interval de la o jumătate de oră până la o oră şi jumătate.

Figura 1.10.

Vaca linge viţelul nou născut, activitându-i
circulaţia periferică, precum şi funcţiile de
excreţie şi defecare

Din momentul în care reuşeşte să se ridice în picioare, viţelul începe să caute ugerul şi mameloanele
mamei. De îndată ce le-a găsit, începe să sugă. Majoritatea viţeilor reuşeşte să sugă în primele 3-5 ore
de viaţă. Totuşi, există diferenţe între indivizi şi între rase. Până la o treime din viţeii din rasele de lapte
nu reuşesc să sugă în primele 6 ore. După ce a învăţat să găsească mameloanele, viţelul nu va mai
uita să sugă.
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Viţeii se nasc fără anticorpi care să-i protejeze de bolilele infecţioase. În consecinţă, în primele douătrei săptămâni reacţia imunitară depinde complet de anticorpii (imunoglobuline) conţinuţi în colostru.
Capacitatea epiteliului stomacal de a absorbi anticorpii este cea mai ridicată imediat după naştere şi
dispare în primele 24 de ore. De aceea, pentru a fi siguri că viţelul sugar primeşte colostru din primele
momente, este bine ca prima dată să fie ajutat să sugă.
În boxele de fătare colective de mari dimensiuni, cu mai multe vaci fătate, viţeii pot să sugă şi lapte de
alte vaci.
1.6.4. Comportamentul viţeilor la supt şi la hrănire
În prima săptămână de viaţă, viţelul suge lapte de maxim opt ori în 24 de ore. Ulterior, frecvenţa de
alăptare scade odată cu înaintarea în vârstă. Fiecare alăptare durează de la 8 la 12 minute.
Nevoia viţeilor de a suge este mai mare în intervalul dintre primele patru ore de viaţă până la vârsta de
cinci săptămâni. Când viţelul bea sau suge lapte, intensitatea nevoii creşte şi atinge punctul maxim
după 5-6 minute. Apoi, această senzaţie se reduce gradual în următoarea jumătate de oră. Viţelul
suge până când îşi satisface nevoia. Suptul încetează în mod frecvent după ce intensitatea nevoii a
atins punctul maxim (după 3-4 minute). Ulterior, viţelul începe să sugă echipamentul sau alţi viţei din
apropiere. În ultimul caz, regiunile corporale vizate sunt urechile, picioarele, ombilicul sau scrotul,
penisul sau botul.
Acest comportament poate duce la tulburări, cum ar fi suptul prepuţului, care favorizează apoi băutul
urinei, dăunător pentru animal. Acest comportament anormal, cauzat de nesatisfacerea nevoii de
supt, poate fi redus substanţial prin montarea unei tetine lângă găleata de lapte, în boxa viţelului. După
ce viţelul bea tot laptele, îşi satisface nevoia de supt sugând tetina. Suptul anormal poate continua să
se manifeste şi în perioada de creştere.
Atunci când laptele este administrat printr-un sistem de alăptare cu tetină, nevoia de supt a viţelului
este satisfăcută într-o măsură mai mare decât dacă este hrănit dintr-o găleată. În acest caz, suptul
anormal al altor viţeil şi/sau al echipamentelor se reduce substanţial. Este recomandat ca viţelul să fie
deprins cu sistemul de alăptare cu tetină în prima săptămână de viaţă, deoarece instinctul său natural
de a căuta mameloanele dispare după 3-9 zile de la naştere. Viţeii care până la această vârstă au fost
hrăniţi din găleată au probleme în a învăţa să bea dintr-un sistem cu tetină.
Viţeii care-şi însoţesc mamele la păscut, încep din prima sau a doua săptămână din viaţă să mănânce
– molfăie – fire şi frunze de iarbă. La vârsta de şase până la opt săptămâni, aceştia devin pe deplin
animale rumegătoare. De asemenea, viţeilor cărora li se administrează hrană lichidă în adăpost, vor
caută furaje fibroase. Pentru ca viţeii să-şi dezvolte repede funcţia de rumegare, este necesar să
primească suplimente alimentare bogate în fibre, precum fânul. Astfel, scade riscul de apariţie a
tulburărilor digestive.
De asemenea, instinctul suptului se manifestă mai puţin intens.
În perioada în care viţeii sunt alăptaţi, indiferent dacă primesc laptele din găleată sau cu biberoane,
viţeii au nevoie şi de apă. Cea mai bună soluţie de furnizare a apei pentru viţei este să li se pună la
dispoziţie o adăpătoare liberă.
1.6.5. Separarea şi înţărcarea
În condiţii naturale, înţărcarea are loc la vârsta de opt-cinsprezece luni sau, cel mai târziu, înainte de o
nouă fătare. Viţeii din fermele de vaci de lapte sunt separaţi de mamă încă de timpuriu.
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Posibilitatea de a rămâne împreună, în special în primele zile după fătare, are un efect pozitiv asupra
cuplului mamă-viţel. Vaca curăţă viţelul prin lins, activându-i circulaţia sanguină şi funcţiile de defecare
şi excreţie. Pe scurt, vaca ”iniţiază” viţelul. Viţelul poate primi mici porţii de colostru, iar cantitatea totală
de lapte poate fi substanţială. Această situaţie este normală pentru viţei şi este mai bună decât alte
soluţii alternative. Este indicat ca viţeii care ulterior se introduc într-un sistem cu vaci doici să înveţe de
la început să sugă de la mama lor.
Cercetărilor experimentale au confirmat existenţa instinctului matern la vacă. La vacile care rămân
alături de viţei se accelerează încheierea alăptării, următoarea fază de călduri şi următoarea sarcină
(tabelul 1.1.).
Cercetările au arătat că înţărcarea în primele patru zile după fătare nu are efecte adverse asupra vacii.
Dacă viţelul este înţărcat mai târziu, mama este stresată.
În prima perioadă după fătare, vaca continuă să fie afectată. Începe să producă lapte, iar ugerul este
încordat. În această perioadă de după fătare şi când vaca începe să secrete laptele, intervin modificări
în activitatea fizică. Reprizele în care stă culcată sunt mai scurte şi mai frecvente, rumegă în poziţie
patrupedă, se intensifică comportamentul de îngrijire (prin lins) şi manifestările anormale – aceste
schimbări indică o epuizare după fătare. Ele sunt mai puţin întâlnite în cazul în care vaca este ţinută
într-o boxă specială de fătare sau pe aşternut adânc, împreună cu viţelul, decât dacă este legată la
stand, fără viţel.
Tabelul 1.1 Impactul suptului asupra capacităţii de reproducţie la vaci

Nr. de zile de la fătare până la:

Tehnica de
muls

Timpul până la
eliminarea
placentei (ore)

Declanşarea
primelor călduri

Concepţie

Rata de
concepţii
reuşite (%)

Supt

4,53

52,26

71,53

100

Muls mecanic

6,56

68,71

104,79

93

Diferenţa

- 2,03

- 16,45

- 33,26

+7

1.7. Tulburările de comportament
Comportamentul nedorit (tulburările de comportament) constă atât în manifestări normale cu
frecvenţă neobişnuită cât şi în manifestări complet noi, care nu apar în condiţii naturale. Ticurile sunt
modele de comportament anormal, repetate fără un scop sau beneficiu evident.
Frecvenţa şi durata manifestării de comportamente nedorite reflectă capacitatea de adaptare a
animalului la mediul ambiant. O frecvenţă mare indică faptul că mediul nu este destul de propice,
animalul având dificultăţi de adaptare la aceste condiţii. Cele mai cunoscute tulburări
comportamentale la bovine sunt următoarele:
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Suptul nenutritiv al altor viţei şi al echipamentului. Acest comportament se întâlneşte la viţei şi constă
în suptul mandibulei, urechii, scrotului, penisului sau a zonei vaginale de la alţi viţei sau chiar a unor
piese de echipament din boxă.
Acest comportament este cauzat de o nevoie de supt nesatisfăcută şi se manifestă atât la viţei ţinuţi în
boxe individuale, cât şi la cei din boxe colective, atunci când sunt hrăniţi din găleată.
Roaderea echipamentului. Animalul muşcă şi roade diverse piese de echipament, pentru perioade
mari de timp. Adeseori acest comportament se manifestă stereotipic, atât la tineret cât şi la vaci, din
cauza lipsei de furaje sau de suplimente furajere bogate în fibre. Totuşi, comportamentul poate fi
generat şi de absenţa stimulilor.
Linsul excesiv. Animalul linge alte animale sau diverse obiecte un timp îndelungat. Linsul excesiv se
întâlneşte frecvent la viţeii şi bovinele tinere care nu beneficiază de contacte sociale, posibilităţi de a-şi
ocupa timpul şi furaje grosiere.
Pseudo-rumegarea. Animalul realizează mişcări de masticaţie, ca şi cum ar rumega. Totuşi, el nu are
mâncare în cavitatea bucală. Acest comportament este în mare parte stereotip şi apare atunci când
animalele sunt hrănite cu suplimente furajere sărace în fibre.
Băutul urinei. Urina este “băută” direct din penis. Acest comportament este mai frecvent la tăuraşii
ţinuţi în boxe comune, dacă primesc suplimente furajare sărace în fibre. Viţeii dezvoltă acest
comportament ca substitut al suptului.
Ticul de joc cu limba. Animalul execută mişcări de masticaţie cu botul deschis şi limba în interiorul sau
în exteriorul cavităţii bucale. Jocul cu limba, în majoritatea cazurilor stereotipic, apare la viţei, tineret şi
vaci dacă au nevoie de furaj grosier sau primesc suplimente furajere sărace în fibre.
Rezematul. Animalul îşi sprijină prin împingere, fruntea sau zona septumului internazal, de un alt
animal sau diverse echipamente, pentru perioade mari de timp. Se manifestă atât la tineret, cât şi la
vaci şi reflectă probabil frustrarea sau durerea.
“Poziţia câinelui”. Animalul stă cu membrele anterioare întinse. Manifestarea apare frecvent la
animalele care încearcă să se culce şi, aproape întotdeauna, din cauza lipsei de spaţiu. Animalul nu se
poate ridica şi culca în mod normal.
Ridicarea în stilul calului. Animalul se ridică mai întâi pe membrele anterioare drepte şi apoi îşi ridică
membrele posterioare. Se manifestă din cauza lipsei de spaţiu în zona din faţa animalului.
Viciul suptului. Vacile sug laptele altor vaci. Acest viciu este mai des întâlnit la rasa de Jersey şi este
frecvent cauzat de o problemă locală la nivelul turmei. Cauza acestei tulburări nu este cunoscută.
Alunecarea. Membrele anterioare sau cele posterioare ale animalului alunecă. Animalul se poate
împiedica şi cădea. De aceea, riscul de accidente este mare. Patinarea se produce pe suprafeţele tari
şi alunecoase.
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2. Greutatea, dimensiunile corporale şi comportamentul
de mişcare
Construcţiile de ferme şi echipamentele destinate bovinelor trebuie proiectate în funcţie de
dimensiunile animalului. În acest capitol sunt prezentate o serie de dimensiuni corporale şi parametri
de greutate la bovine. Este de subliniat faptul că dimensiunile şi greutatea animalului pot varia foarte
mult în cadrul aceleaşi categorii de vârstă.
Bovinele sunt denumite viţei de la naştere până la vârsta de şase luni. Masculii se numesc tauri de la
şase luni până la sacrificare sau la utilizarea lor în scopuri de reproducţie. Femelele se numesc juninci
de la vârsta de şase luni până la fătare. Femelele care au fătat se numesc vaci. Termenul de tineret
bovin este un termen comun utilizat şi pentru femele şi pentru masculi, de la vârsta de şase luni până la
sacrificare şi, respectiv, fătare.

2.1. Greutatea şi dimensiunile bovinelor
Dimensiunile corporale la bovine sunt prezentate în figura 2.1. Înălţimea la greabăn se măsoară ca
distanţa de la partea inferioară a onglonului la partea superioară a umărului. Înălţimea la crupă este
distanta de la partea inferioară a onglonului până la punctul care intersecteaza linia superioara cu linia
ce uneste punctele şoldurilor. Adâncimea trunchiului reprezintă distanţa dintre linia superioră a
trunchiului şi linia inferioară a abdomenului, în dreptul ultimei coaste.
Lungimea totală la vaci se măsoară de la frunte la tuberozitatea ischiatică. La vacă, lungimea
corpului este distanţa dintre dintele de spată şi tuberozitatea ischiatică. Lăţimea la umeri şi şold se
măsoară ca distanţa dintre umeri şi, respectiv, şolduri.
Vârful
osaturii

Înãlþimea
corpului

Circumferinþa

Înãlþimea
la greabãn

Frunte Umeri

Lungimea corpului
Lungimea totalã

Lãþimea umerilor

Figura 2.1.

Lãþimea ºoldului

Dimensiunile corporale la bovine

25

2.2. Greutatea şi dimensiunile la tineretul bovin
La viţei şi tineret, dimensiunile corporale atinse în perioada de creştere depind mai mult de greutate
decât de rasă. Din acest motiv, recomandările privind proiectarea adăpostului din acest capitol sunt
calculate în raport cu greutatea animalului. Greutatea, vârsta şi dimensiunile corporale la rasele de
lapte sunt indicate în tabelele 2.1. şi 2.2. Pentru greutatea, vârsta şi dimensiunile la rasele de carne, vă
rugăm consultaţi capitolul al 10-lea.
Tabelul 2.1.

Vârsta şi greutatea medie la tineret – rase de lapte

Rase de talie mare (kg)

Rase de talie mica (kg)

Luna

Juninci

Tauri

Juninci

Tauri

0

40

40

25

25

0,5

55

55

35

40

2

100

100

65

80

4

155

165

100

140

6

215

235

140

200

8

260

305

180

260

10

310

380

215

320

12

360

450

255

380

14

410

-

295

-

16

455

-

330

-

18

505

-

370

-

20

555

-

410

-

22

605

-

445

-

24
26

650
700

-

485
-

-

Tabelul 2.2.

Greutatea (kg)şi dimensiunile corporale (m) pentru juninci (rase mari).
Dimensiunile pot varia cu +/- 5 %, în funcţie de rasă şi de gradul de îngrăşare

Viţele (rase mari)
Greutatea,
kg

Înalţimea la
greabăn

Înălţimea la
umeri

Lungimea
totală

Lungimea
corporlă

Laţimea la
umeri

Lăţimea
şoldurilor

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

0,80
0,97
1,04-1,06

0,75
0,90
1,02

1,00
1,20
-

0,70
0,80
-

0,18
0,22
0,25

0,20
0,27
0,31

1,10-1,12
1,16-1,18
1,19-1,23

1,08
1,13
1,18

1,50
1,75

1,10
1,20

0,28
0,31
0,34

0,35
0,38
0,42

1,23-1,27
1,27-1,31

1,22
1,26

2,00

1,27

0,37
0,40

0,45
0,47

1,29-1,33
1,31-1,35
1,33-1,38
1,35-1,40
1,37-1,42
1,38-1,43

1,28
1,30
1,32
1,34
1,36
1,37

2,20
-

1,40
-

0,43
0,46
-

0,50
0,52
-
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Tabelul 2.3.

Greutatea (kg) şi dimeniunile corporale (m) pentru tauri. Dimensiunile pot varia cu +/- 5 %,
în funcţie de rasa şi gradul de îngrăşare

Tauri (rase mari)
Greutatea,
kg

Înalţimea la
greabăn

Înălţimea la
umeri

Lungimea
totală

Lungimea
corporală

Laţimea la
umeri

Lăţimea
şoldurilor

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

0,75
0,90
1,08
1,15
1,20
1,26
1,30
1,34
1,38
-

0,75
0,90
1,10
1,22
1,30
1,35

1,00
1,20
1,50
1,75
2,00
2,20

0,70
0,80
1,05
1,13
1,21
1,28
1,34
1,40
1,45
-

0,18
0,22
0,25
0,28
0,31
0,34
0,37
0,40
0,43
0,46

0,20
0,27
0,26
0,30
0,33
0,36
0,39
0,42
0,45
-

Tabelul 2.4. Greutatea (kg) şi dimensiunile corporale (m) pentru vacile de lapte (rase mari)

Vaci de lapte (rase mari)
Greutatea,
kg

Înalţimea
greabăn

500
550
600
650
700

1,40
1,42
1,44
1,45
1,47

Tabelul 2.5.

la

Înălţimea la
umeri

Lungimea
totală

Lungimea
corporală

Laţimea
umeri

1,35
1,37
1,39
1,41
1,42

2,20
2,29
2,35
2,41
2,45

1,40
1,49
1,57
1,64
1,70

0,52
0,53
0,54
0,55
0,56

la

Greutatea (kg) şi dimensiunile corporale (m) pentru juninci (rase mici)
Dimensiunile pot varia cu +/- 5 %, în funcţie de rasă şi de gradul de îngrăşare

Viţele (rase mici)
Greutatea,
kg

Înalţimea la
greabăn

Înălţimea la
umeri

Lungimea
totală

Lungimea
corporală

Laţimea
la umeri

100
150
200
250
300
350
400

0,92-0,95
1,05
1,10
1,15
1,18
1,20
1,21-1,24

0,88

1,14

1,94

1,20

0,44

1,20

2,02

1,27

0,47

1,05
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Tabelul 2.6. Greutatea (kg) şi dimensiunile corporale (m) pentru vacile de lapte (rase mici)

Vaci de lapte (rase mici)
Greutatea,
kg

Înalţimea
greabăn

500

1,29

la

Înălţimea
umeri

la

1,25

Lungimea
totală

Lungimea
corporală

Laţimea
la umeri

2,04

1,32

0,50

Înãlţimea
deasupra
aşternutului

Figura 2.2.

Figura 2.3.
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Coportament de ridicare normal la bovine

Zona accesibilă pentru vacă în timpul consumului de hrană.
A ccesul depinde de tipul de limitator de furajare şi înălţimea
aleii de furajare (Mortensen, 1971).

Pentru mai multe informaţii legate de realizarea decubitului şi ridicarea în poziţie patrupedă, vă rugăm
consultaţi capitolul 1, secţiunea 1.3.2.
Coloana vertebrală nu este foarte flexibilă de la zona umerilor la tuberozitatea ischiatică, ceea ce
împiedică vacă să facă schimbări mari de direcţie. De aceea, pentru ca o vacă să facă întoarceri de 90°
şi 180° este nevoie de mult spaţiu (a se vedea figura 2.4. a şi, respectiv, 2.4. b). Pentru a se întoarce cu
90°, vaca preferă să execute două întoarceri a câte 45° (a se vedea figura 2.4. c). Un pasaj drept cu
lăţimea de 90 cm asigură loc pentru vacile de lapte grase.
Ideal este ca punctele de triere a vacilor să permită întoarceri de 45°(a se vedea figura 2.5.)

2.3. Libertatatea de mişcare şi deplasare
O dezvoltare normală a aparatului locomotor al bovinelor (schelet, tendoane şi muşchi) şi a capacităţii
de coordonare a mişcărilor necesită libertate de mişcare şi exerciţii frecvente.
Păscutul este o modalitate naturală de mişcare.
Noţiuni de bază şi motivaţia:
• Pentru vacile care fac mişcare este mai uşor să se culce şi să se scoale, comparativ cu cele care
nu fac mişcare deloc.
• La păscut, vacile străbat zilnic distanţe de aproximativ doi-patru kilometri, în funcţie de cantitatea
de iarbă şi de mărimea parcelei.
• În sistemele de stabulaţie liberă cu acces în padocuri exterioare vacile străbat zilnic circa un
kilometru.

a

b

c

Figura 2.4. Dimensiuni recomandate pentru întoarceri la 90°şi 180°într-o direcţie de mers dată, în cm.
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Figura 2.5.
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Ramificarea în două direcţii,
întoarcere de 45°

3. Sănătatea
3.1. Starea generală de sănătate
În prezent, în activitatea de creştere şi exploatare a bovinelor cea mai mare provocare o reprezintă
aşa-numitele boli de producţie. Principala caracteristică a acestor boli este aceea că tranziţia de la
starea de sănătate la îmbolnăvire este cursivă şi nu este determinată de un singur agent patogen.
Principalele cauze ale bolilor de producţie sunt: structura sistemului de adăpost, furajarea şi
managementul (a se vedea tabelul 3.1.). În recomandările din acest manual s-au luat în calcul factorii
de natură fizică din sistemul de adăpost care pot reduce incidenţa rănirilor şi riscul de îmbolnăviri în
rândul bovinelor.
În acest capitol este analizat modul în care proiectarea adăpostului şi circulaţia persoanelor pot
conduce la introducerea şi răspândirea bolilor infecţioase. Figura 3.1. prezintă multitudinea de factori
de mediu care afectează bovinele.

Mediul fizic
Structura adãpostului
Modelul pardoselii
Aşternutul/trocile
Legarea
Sistemul de mulgere
Manipularea dejecţiilor
Organizarea pãşunatului
Condiţiile de pãşunat

Aprovizionarea cu hranã
Calitatea
Cantitatea
Schimbarea hranei
Apa de bãut

Figura 3.1.

Climatul
Temperatura
Umiditatea atmosfericã
Curentul
Microclimatul
Praful

Mediul biologic
Microorganismele:
- hrana
- apa de bãut
- aerul din adãpost
- uneltete
- alte animale
- musafirii

Mediul psihic
Managementul
- tehnica mulsului
- supravegherea
- intervenţia
- metoda de achiziţii
- temperamentul
personalului
Alte vaci
Zgomotul

Mediul chimic
Gazele de dejecţii
Dejecţiile în aleea de
defecaţie
Silozul
Agenţii de curãţire

Bovinele sunt afectate de o serie de factori de mediu. Bolile apar atunci când bovinele îşi
pierd echilibrul fiziologic din cauza condiţiilor de mediu, inclusiv hrana. Figura prezintă o
serie de factori de mediu care afectează sănătatea bovinelor
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Tabelul 3.1.

Pentru unele boli, cauza poate fi identificată fără dificultate în influenţele directe din mediul
ambiant. Tabelul indică relaţiile dintre cauzele potenţiale şi rănile şi bolile cauzate

Cauza

Boala

Construcţia

Zgârieturi şi răni
Patinare
Pneumonie
Insolaţie/degerături

Sistemul de
adăpost

Solicitarea genunchiului
şi gambei
Răni
Deteriorarea cozii
Răni cauzate de mediul
acid – la aşternutul
adânc
Boli nutriţionale şi ale
membrelor
Mastite

Aleea de furajare Răniri în zona gâtului
Inflamaţii ale
articulaţiilor
Afecţiuni ale membrelor
şi podale
Limitatoarele de
furajare

Răni cauzate prin
presare
Afecţiuni ale
mamelonului
Patinare

3.2. Protecţia împotriva infecţiilor externe
Protecţia împotriva infecţiilor externe constă într-un set de măsuri aplicat în fiecare fermă pentru a
evita sau limita introducerea de boli infecţioase. Bolile contagioase sunt indezirabile în întreaga ţara şi
în fiecare fermă, dacă fermierul doreşte să crească nivelul de sănătate al efectivului de animale.
3.2.1. Achiziţionarea bovinelor
Cel mai mare risc de introducere a unor boli contagioase noi apare la cumpărarea unor exemplare noi.
O exploataţie bine dezvoltată, cu o capacitate de creştere suficientă, poate limita sau chiar evita
achiziţiile. Totuşi, în caz de extindere a fermei, pentru o perioadă poate fi necesar să se achiziţioneze
bovine. În această situaţie, este important să se stabilească cu mult timp înainte numărul de capete şi
momentul sosirii la fermă. Planificarea detaliată oferă o imagine de ansamblu, astfel încât achiziţia
bovinelor să se facă de la cât mai puţine ferme. În plus, planificarea ar trebui să asigure suficient timp
pentru colectarea de informaţii referitoare la situaţia sanitară (boala mucoaselor BVD, Salmonella
Dublin, paratuberculoză şi infecţii ale ugerului) din ferma furnizoare.
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Cumpărătorul este cel care trebuie să ia măsuri pentru a-şi proteja efectivul şi de aceea trebuie să facă
toate demersurile necesare. Se recomandă achiziţionarea exemplarelor pentru înlocuire din efective
sănătoase, care posedă un certificat sanitar emis de către un medic veterinar. Corect este ca fermele
furnizoare să poată pune la dispoziţie documentaţie care atestă starea de sănătate a efectivului în
ultimii 3-4 ani.
Este indicat ca animalele cumpărate să fie ţinute în carantină timp de trei săptămâni. În această
perioadă, proprietarul şi, dacă este cazul, un medic veterinar monitorizează starea animalelor şi
efectuează examinări suplimentare. Se recomandă ca vacile şi junicile gestante să se introducă în
sistemul de adăpost cu un anumit timp înainte de fătare, astfel încât să se poată adapta la agenţii
patogeni din noul spaţiu şi să poată produce colostru de calitate ridicată.
3.2.2. Accesul persoanelor străine în fermă
Vizitarea fermelor implică riscul ca bolile să fie transmise bovinelor, dar acest risc este mai mare la
efectuarea de achiziţii noi sau la contactul cu animalele. Este indicat ca persoanele terţe să aibă acces
limitat la adăposturile de animale. Dacă totuşi aceste persoane intră în adăpost, este necesar să
treacă mai întâi prin spaţiile tampon din afara construcţiei. Este indicat să existe un singur punct pentru
intrarea şi ieşire a vizitatorilor.
Personalul de deservire (medicii şi tehnicienii veterinari, supraveghetorul de muls şi podotehniştii)
este în contact direct şi cu bovine din alte ferme şi, de aceea, riscul de transmitere a bolilor nu poate fi
eliminat. Prin urmare, este important ca membrii personalului de deservire să intre în incinte trecând
printr-un filtru sanitar şi, înainte şi după vizită, să-şi cureţe temeinic şi să-şi dezinfecteze instrumentele
şi încălţămintea.
Nu trebuie să se permită mijloacelor de transport din afara fermei (cisterne de colectare a laptelui,
camioane pentru colecatarea animalelor, camioane care livrează furaje) să intre în zona de întreţinere
a animalelor. Este recomandat ca mijloacele de transport externe să aibă căi de acces separate (figura
3.2.).
Utilităţile necesare trebuie amplasate astfel încât să fie firesc pentru orice vizitator să le folosească.
Personalul de deservire care are contact cu animalele trebuie să-şi schimbe hainele sau halatele de
lucru între vizite. În cazul în care un fermier doreşte să ia măsuri suplimentare, adică spălarea şi
schimbarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, trebuie să pună la dispoziţie echipament de protecţie – a
se vedea figura 3.3.
Invitaţii şi vizitatorii universităţi, şcoli cu profil agricol etc. nu prezintă un risc la fel de mare, deoarece
foarte rar aceştia intră în contact direct cu bovinele din fermă şi au avut contacte recente cu alte
efective. Atunci când fermierul primeşte vizitatori din alte ţări sau dacă doreşte să-şi ia măsuri de
precauţie suplimentare, poate să le pună la dispoziţie halate sau ciorapi de plastic de unică folosinţă.
În plus, vizitatorii trebuie să aibă posibilitatea să-şi spele mâinile şi încălţămintea după vizitarea fermei.
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Figura 3.2.

Amplasarea corectă a construcţiilor pentru a evia contaminarea din surse exterioare

3.2.3. Alte proceduri
Atunci când bovinele vii sau moarte ies din fermă, există riscul ca bolile să fie transmise la restul
animalelor.
De asemenea, pericolul de transmitere a bolilor la bovine apare şi când sunt trimise la sacrificare, la
expoziţii sau la păşunat în comun şi dacă transportatorul/îngrijitorul sau animalele de la o altă fermă
intră în contact cu ele. Animalele pentru sacrificare trebuie tratate întotdeauna ca având un grad de
sănătate redus, deoarece pot fi purtători sănătoşi de agenţi patogeni. De aceea, ele trebuie separate
de restul efectivului până când sunt ridicate din fermă.
Chiar şi într-o fermă bine administrată, mortalitatea în rândul bovinelor nu poate fi complet eliminată. În
consecinţă este necesar să existe un spaţiu pentru depozitarea temporară a cadavrelor. Locul de
depozitare trebuie betonat şi împrejmuit pentru a împiedica pătrunderea vulpilor, câinilor şi pisicilor.
Cadavrele trebuie depozitate într-un container închis, sau acoperite cu o prelată. Acest loc trebuie
amplasat astfel încât camionul de la firma de incinerare să nu traverseze drumul care face legătura
între silozul de furaje şi aleea de furajare. Mai mult, spaţiul de depozitare trebuie delimitat de restul
fermei. Sub nicio formă, şoferul nu trebuie să atingă animalele din fermă.
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3.3. Protecţia împotriva infecţiilor interne
Protecţia internă împotriva infecţiilor constă în măsurile luate într-o fermă pentru a evita sau limita
răspândirea acestora la diversele grupuri de bovine. Protecţia internă are în vedere în special
epidemiile de boli contagioase sau programele de modernizare a fermelor, dar este necesar să se
aplice şi în activitatea zilnică – de exemplu spălarea cizmelor la trecerea dintr-un sector al fermei în
altul. Protecţia internă împotriva infecţiilor include de asemenea măsurile de evitare a contaminării cu
dejecţii a furajelor şi hrănitorilor.
3.3.1 Manipularea bovinelor în fermă
Bovinele trebuie permanent mutate dintr-un sector în altul, atunci când efectivul atinge o anumită
dimensiune. Viţeii sunt mutaţi în boxe comune, junincile care urmează să fete trebuie aduse lângă
vacile în lactaţie, vacile trebuie să intre în repaus mamar şi mutate etc. De aceea, este practic ca
sistemul de adăpost trebuie să fie conceput astfel încât mutarea să necesite cât mai puţin personal. De
asemenea, structura adăpostului trebuie să permită separarea exemplarelor vulnerabile de restul
turmei, în caz de manifestare a bolilor contagioase. Totodată, este recomandat să se crească viţeii
iniţial în boxe individuale şi mutaţi ulterior în boxe colective. Informaţii mai detaliate pot fi găsite în
Capitolul al 4-lea: “Activităţi de rutină şi supravegherea”.
3.3.2 Plasarea şi mutarea bovinelor şi a tineretului
Viţeii nou născuţi trebuie plasaţi în boxe individuale curate. Distribuirea arbitrară a viţeilor în boxele din
adăpostul pentru viţei creşte riscul de îmbolnăviri. Astfel, cea mai bună soluţie este să se completeze
un rând sau bloc de boxe individuale. În acest mod furajarea se face mai eficient şi este mai uşor să se
inspecteze frecvent viţeii în perioadele de risc.
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Mutarea viţeilor din boxe individuale în boxe colective se realizează mai uşor dacă se efectuează în
grup. În acest mod, viţeii mai tineri, mai puţin rezistenţi la boli, nu sunt aşezaţi la un loc cu viţeii mai în
vârstă, cu o rată de infestare mai mare. În plus, viţeii mai tineri sunt obişnuiţi cu comportamentul social
al grupului din care fac parte şi nu cunosc relaţiile de dominaţie în momentul adăpării şi furajării.
3.3.3 Animalele bolnave şi sub tratament
În mod normal, nu existe motive de ordin sanitar pentru a împărţi bovinele mature în grupuri. Cu toate
acestea, atunci când se implementează programe de modernizare a fermelor sau de luptă împotriva
diverselor forme de mastite, poate fi mai eficientă separarea în grupuri.
Directiva Consiliului 92/46/CEE, cu privire la normele sanitare pentru producerea şi comercializarea
laptelui crud, laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte, prevede că laptele provenit de la
vacile afectate de boli cu transmitere la oameni trebuie separat de restul producţiei de lapte.
Ordinul MAPDR nr. 721 din 18 noiembrie 2009, care transpune această directivă, prevede că
fermierul are obligaţia să nu livreze la unităţile de procesare laptele provenit de la vacile bolnave sau
suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos sau în perioada de aşteptare după
efectuarea tratamentului.
Mai mult, bovinele care prezintă semne de îmbolnăvire sau suferă de boli ereditare, afecţiuni
intestinale cu diaree şi febră, precum şi mastite, trebuie separate de restul efectivului.
Este important ca spaţiul pentru aceste animale să fie amenajat astfel încât să continue să primească
aceeaşi hrană şi să beneficieze de aceleaşi posibilităţi de întreţinere ca şi restul animalelor. Condiţiile
de acces trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât animalele bolnave să poată fi mutate şi
manipulate cu un efort uman minim. Nu este indicat să se utilizeze boxele de fătare ca spaţii de
convalescenţă pentru vacile cu răni deschise, abcese sau alte afecţiuni care dau naştere unor zone
purulente. Animalele bolnave şi cele care necesită tratament pentru alte afecţiuni decât cele
menţionate trebuie cazate lângă spaţiile cu utilităţi de curăţare şi dezinfectare, amplasate într-un loc
circulat de lucrători.
3.3.4. Alte animale de fermă şi rozătoarele
Rozătoarele (şoareci şi şobolani) constituie factori de răspândire a bolilor. Acestea pot acţiona ca
purtători pasivi, transferând bolile animalelor din fermă. În România se utilizează diverse metode de
combatere a rozătoarelor; capacanele sunt aşezate de-a lungul pereţilor exteriori ai adăpostului. La
substanţele folosite pentru deratizare se adaugă substanţe extrem de amare care împiedică taurinele
să le consume.
Bolile pot fi transmise şi prin excrementele altor animale, depuse în furaje. Un exemplu este câinele,
purtător potenţial al parazitului Neospora caninum. Prin excrementele depuse în furaje, acesta poate
infecta vacile, cauzându-se avorturi.

3.4. Sectoarele de separare şi tratament
Sectorul de separare reprezintă o zonă din adăpost în care unele vaci pot fi izolate temporar de restul
efectivului. Separarea se poate face manual, prin porţi, sau automat, cu ajutorul unor cip-uri
electronice. Este indicat ca sectorul de separare să fie amplasat într-o zonă traversată frecvent de
lucrători, astfel încât să le fie uşor să îngrijească vacile aflate sub tratament.
Un sector de tratament este o zonă din fermă utilizată în mod curent pentru inseminare, verificarea
gestaţiei şi, uneori, pentru examinări şi tratamente în stadii incipiente ale bolii.
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Sectoarele de separare şi cele de tratament trebuie să fie prevăzute cu aceleaşi dotări şi echipamente
ca şi restul adăpostului. În special, este important ca bovinelor să li se asigure hrana şi apa
administrate în mod obişinuit, precum şi o zonă de odihnă uscată, cu aşternut care ia forma corpului.
Este necesar ca boxa de tratament să permită abordarea şi contenţia animalului care trebuie
examinat sau tratat, de exemplu cu ajutorul unor bariere de furajare autoblocante. O boxă închisă
trebuie dotată cu puncte de trecere pentru accesul personalului şi/sau porţi mici care pot fi manevrate
cu o singură mână. Boxa trebuie iluminată corespunzător, prevăzută cu utilităţi pentru apă caldă şi apă
rece, astfel încât instrumentarul sau alte obiecte să poată fi curăţate şi spălate după aplicarea
tratamentului. În plus, în apropierea boxei este indicat să existe o priză electrică.
Boxele de tratament trebuie să aibă minim 3 metri lungime şi minim 3 metri lăţime (a se vedea figura
3.4.).
3.4.1. Spaţiul pentru toaleta ongloanelor
Într-un adăpost este util să existe un spaţiu special şi dotările aferente pentru curăţarea ongloanelor. În
plus, este necesar să existe utilităţi pentru spălare şi curăţare, de preferat instalate pe o platformă
betonată, astfel încât standul de curăţare a ongloanelor şi instrumentele să poată fi bine curăţate.
3.4.2. Stocarea medicamentelor şi substanţelor chimice
În apropierea bovinelor nu pot fi stocate niciun fel de substanţe chimice, medicamente sau pesticide.
Astfel de preparate trebuie depozitate într-un dulap încuiat sau un spaţiu similar, cu acces numai în caz
de necesitate. Instrumentele, medicamentele şi alte echipamente, precum şi substanţele chimice,
trebuie păstrate în ordine, pe rafturi, de exemplu în dulapuri închise. Spaţiile de depozitare trebuie să
fie foarte ordonate. Preparatele păstrate trebuie aranjate astfel încât să se evite confuziile şi erorile.

Figura 3.4.

Designul unei boxe de tratament

3.4.3. Manipularea deşeurilor veterinare
Pentru echipamentele de unică folosinţă uzate trebuie să existe containere pentru deşeuri în toate
spaţiile în care personalul de deservire realizează curăţarea şi dezinfectarea. După utilizare, seringile
de unică folosinţă şi cele pentru injecţii subcutanate, intramusculare sau intravenoase, trebuie ţinute în
containere adecvate, până la evacuarea lor în vederea distrugerii. Toate ambalajele şi reziduurile
medicale trebuie manipulate doar de către un medic veterinar sau un farmacist.
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3.5. Curăţarea şi dezinfectarea adăposturilor
Este important ca înainte de decontaminare să se efectueze curăţarea. Dezinfectanţii nu au efect
maxim dacă aplicarea lor nu este precedată de o curăţare manuală. Procedurile de dezinfecţie în
ferme se aplică în caz de:
• Epizootii, pentru a limita răspândirea
• Stabilirea de bariere septice împotriva contaminării între grupe de bovine sau sectoare
• Intervenţii chirurgicale şi tratarea bovinelor
• Limitarea contaminării cu agenţi patogeni a produselor de origine animală.

3.5.1. Noţiuni generale referitoare la curăţare
Aplicarea în mod corespunzător a procedurilor de curăţare şi dezinfectare a construcţiilor din fermă şi
a boxelor şi standurilor constă în:
• Îndepărtarea tuturor utilajelor şi echipamentelor mobile pentru curăţarea separată
• Curăţarea temeinică a suprafeţelor
• Umectarea (inclusiv tavan, pereţi, pardoseală, ferestre şi canale de ventilaţie)
• Curăţarea cu un aparat de mare presiune
• Dacă este necesar, dezinfectarea ulterioară cu un dezinfectant indicat
• Aerisirea eficientă şi uscarea aleilor şi a boxelor.
O curăţare corectă este extrem de importantă deoarece garantează rezultate bune ale dezinfecţiei şi
permite diminuarea cantităţii şi a concentraţiei dezinfectanţilor.
3.5.2. Informaţii specifice cu privire la dezinfecţie, inclusiv instrucţiuni
Alegerea dezinfectantului depinde de mai mulţi parametri – metoda de dezinfectare, timpul de acţiune,
dependenţa de temperatură, nivelul pH-ului, spectrul de acţiune etc. De asemenea, dacă efectul nu
este cel dorit, trebuie avute în vedere posibilele incompatibilităţi cu alte substanţe. În tabelul 3.2. sunt
prezentaţi mai mulţi dezinfectanţi care nu pot fi amestecaţi din cauza reacţiei toxice sau a neutralizării
reciproce. Decizia finală cu privire la dezinfectant poate fi una dificilă. Principalele caracteristici ale
dezinfectanţilor folosiţi în zootehnie sunt date în tabelul 3.3. La realizarea dezinfecţiei cu animalele
înăuntru se pot utiliza iodofori şi dezinfectanţi oxidanţi. Aceşti dezinfectanţi se pot aplica şi prin
pulverizare.
Tabelul 3.2.

Dezinfectanţi care nu pot fi amestecaţi din cauza efectului toxic sau pentru că se neutralizează
reciproc

Grupul

Nu se pot amesteca cu

Acizi

Baze, preparate pe bază de clor
şi clorhexidina

Baze

Acizi, iodofori şi
clorhexidina

Săruri
cuartenare de
amoniu
Cloramină,

Săpun, acizi şi baze puternice precum
şi iodofori
Acizi

hipochlorit
Iodofori

Baze, var stins, şi săruri cuartenare de amoniu

Clorhexidine

Acizi şi baze
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Tabelul 3.3. Comparaţie între calitatea dezinfectanţilor

Dezinfectant

Efect de
spălare

Eficient împotriva Efect
rapid
Bacterii Spori Viruşi

Impact
Sensibil Recomandări Coroziv asupra
la
de utilizare
mediului
materii
organice p H Tempe-

fungi

ratura

Acizi
Baze puternice

Nu
Da

+(+)
++

+
(+) +++

++
+

++
-

<2
> 11

> 5°C +++
++

Nu
Nu

Hipoclorit

Nu

+++

-

+++

+++

+++

>7

< 35°C +++

Nu

Cloramină
Iodofori

Nu
Da

+++
+++

+

+++
+

++
+++

++
++

Circa
7
+++
< 6 < 35°C +

Nu
?

Fenoli
Săruri cuartenare
de amoniu

Da

++(+)

-

(+)

++

++

Da

+(+)

-

-

+++

Glutaraldehida
Hidroxiacizi şi
acid peracetic

Nu

+++

+++ +++

Nu

+++

Oxidanţi

Nu

+++

Da

+++

> 8 < 40°C Circa
8
+

+

-

>7

> 5°C -

Nu

+++ +++

++

+

<6

> 5°C ++

Nu

++

++

+

<6

> 5°C +

Nu

+++

Da

- = deloc
+ = puţin
++ = mediu
+++ = foarte (eficient)
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4. Activitatea de rutină şi supravegherea
Activităţile de rutină şi gradul de supraveghere influenţează considerabil bunăstarea şi productivitatea
bovinelor. Cei doi factori sunt condiţii de bază pentru o utilizare optimă a potenţialului efectivului de
animale. O proiectare eficientă a construcţiei de fermă şi a echipamentului, alături de accesul facil şi
neobstrucţionat la fiecare animal, permite realizarea supravegherii şi activităţilor zilnice de rutină fără
consum inutil de muncă.

4.1. Procesul de planificare
Se recomandă ca planul de producţie al fermei să fie bazat pe ciclul de producţie al bovinelor,
respectiv, de la naştere până la părăsirea fermei.
În activitatea de planificare, trebuie să se acorde o atenţie specială următoarelor aspecte:
• Administrarea furajelor şi asigurarea accesului fiecărei bovine la hrană
• Inspectarea aleilor de furajare, silozului de furaje, hrănitorilor automate, adăpătorilor cu
clapetă, jgheburilor de adăpare etc.
• Curăţarea zonelor de odihnă şi a aleilor
• Monitorizarea şi înregistrarea evoluţiei stării de sănătate şi a producţiei fiecărui animal
• Supravegherea procesului de fătare
• Sarcinile de rutină, precum inseminarea, teste de gestaţie, tăierea coarnelor, aplicarea
crotalilor, mutarea animalelor, controlul medical şi îngrijirea ugerului, igiena ongloanelor,
recoltarea probelor de sânge, evaluarea parametrilor corporali şi cântărirea etc.
• Manipularea şi tratarea animalelor bolnave
• Supravegherea sistemelor de alarmă conectate la sistemele automate de furajare şi de muls, a
activităţii sistemelor de monitorizare, apometrelor etc.
Pentru controlul consumului furajer, detectarea eficientă a estrului etc., este mai avantajos ca efectivul
de bovine să fie împărţit în grupuri funcţionale. Astfel, grupurile şi indivizii pot fi mai uşor ţinute sub
observaţie.

4.2. Curăţarea zonei de odihnă
Curăţarea zonei de odihnă şi a aleilor este o condiţie esenţială pentru un muls igienic. Curăţarea
ugerului şi a mameloanelor înainte de muls necesită mult mai mult timp decât curăţarea zonei de
odihnă. Aceasta din urmă este foarte importantă mai ales dacă se utilizează un robot de muls,,
deoarece nu există posibilitatea ca vacile murdare să fie curăţate manual înainte de muls.
Zona de odihnă trebuie inspectată şi curăţată de mai multe ori într-un interval de 24 de ore. Este mai
practic ca efectuarea curăţeniei şi distribuirea aşternutului să se facă în timp ce vacile sunt mulse sau
nu au acces în zona de odihnă, de exemplu atunci când sunt imobilizate în limitatoarele de furajare
autoblocante sau ţinute în zona de odihnă.

4.3. Îngrijirea ongloanelor şi a pielii
Îngrijirea ongloanelor trebuie efectuată ori de câte ori este nevoie. Structura adăpostului trebuie să
faciliteze activitatea regulată de control a ongloanelor şi curăţarea lor de 2 – 4 ori pe an. La proiectarea
construcţiei este necesar să se prevadă un spaţiu pentru standul de curăţare a ongloanelor şi, în
sistemele de stabulaţie liberă, vacile trebuie să poată merge nelegate la şi de la standul respectiv.
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Toaleta ongloanelor nu este o experienţă plăcută pentru vaci. De aceea, toaletarea nu trebuie să se
desfăşoare în spaţiile din adăpost în care vacile ar trebui să circule. Animalele se simt mai în siguranţă
în zona de aşteptare şi zona de muls.
Aleile uscate şi curate şi aşternutul adânc corect întreţinut asigură un nivel scăzut de umiditate în jurul
ongloanelor, menţinându-le sănătoase, uscate şi puternice.
Pentru prevenirea afecţiunilor şi aplicarea tratamentelor de urgenţă este nevoie de o baie pentru
ongloane. Cea mai bună soluţie este baia fixă. Este indicată folosirea băilor pentru ongloane uşor de
curăţat, amplasate pe culoarul de întoarcere a vacilor mulse (a se vedea capitolul 9.2.7.). Baia pentru
ongloane trebuie să nu permită împrăştierea dezinfectantului. De asemenea, după trecerea prin baie,
este bine ca vacile să nu aibă posibilitatea să se culce, deoarece dezinfectantul ajunge pe uger.
În sistemele cu stabulaţie liberă poate fi rentabil să se monteze perii fixe sau rotative pentru ţesălare.
Acestea trebuie amplasate în locuri care nu obstrucţionează circulaţia animalelor.

4.4. Monitorizarea climatului din adăpost
Mediul ambiant trebuie să fie uscat, să nu existe curenţi de aer, iar interiorul adăpostului să fie bine
ventilat (pentru informaţii detaliate consultaţi capitolul al 5-lea). Pentru monitorizarea condiţiilor de
mediu se pot utiliza sisteme automate. Aceste sisteme reglează ventilaţia, atât în cazul ventilării
naturale cât şi al celei mecanice.
Sistemele de monitorizare pot fi legate la un sistem de alarmă cu avertizare acustică sau optică în caz
de defectare a sistemului de venilaţie. În cazul în care se utilizează un sistem mecanic de ventilaţie,
trebuie să existe şi un sistem de ventilaţie în caz de urgenţă, conectat la un sistem de alarmă.
Funcţionarea sistemului de rezervă se testează în mod regulat (Directiva Consiliului 98/58/CEE,
Directiva Consiliului 91/629/CEE).
Conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.75 din 15 august 2005, atunci când sănătatea şi
bunăstarea animalelor depind de un sistem de ventilaţie artificială, trebuie să fie elaborate prevederi
privind un sistem de rezervă corespunzător care să garanteze reînnoirea suficientă a aerului pentru
asigurarea sănătăţii şi bunăstării animalelor în eventualitatea defectării sistemului de bază. De
asemenea, trebuie asigurat un sistem de alarmă care se testează cu regularitate.

4.5. Supravegherea efectivului de bovine
Toate animalele trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi (Directiva Consiliului 98/58/CEE).
Conform Ordiului ANSVSA nr.75 din 15 august 2005, toate animalele ţinute în sisteme de creştere în
care bunăstarea acestora depinde de îngrijirea umană frecventă trebuie să fie inspectate cel puţin o
dată pe zi.
Monitorizarea şi înregistrarea evoluţiei stării de sănătate a fiecărui animal este crucială pentru
bunăstarea şi protecţia întregului efectiv de bovine. O supraveghere optimă se realizează atunci când
fermierul poate face mai multe constatări în timp ce îndeplineşte sarcinile zilnice din adăpost.
Punctele de acces pentru personal sau porţile de mici dimensiuni, manevrabile cu o singură mână, pot
garanta un acces facil în diverse sectoare sau boxe din adăpost, servind şi drept căi rapide de
evacuare în caz de necesitate.
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Sectoarele de fătare-alăptare şi tratament, precum şi grupul vacilor primipare, trebuie amplasate în
spaţii în care lucrătorii trec de mai multe ori pe zi. Supravegherea trebuie inclusă în activităţile zilnice.
O platformă de observaţie permite personalului să evalueze rapid situaţia din adăpost. O altă soluţie
constă în instalarea unui sistem de monitorizare cu camere de luat vederi, care să acopere întreg
adăpostul sau numai anumite sectoare sensibile din adăpost, precum zona de fătare. Acesta permite
lucrătorilor să intervină mai repede decât atunci când fătările sunt observate abia la următoarea
inspecţie de rutină.

4.6. Manipularea efectivului de bovine
Manipularea efectivului de bovine trebuie să permită mutarea unuia sau mai multor exemplare la un
moment dat. De exemplu, este firesc ca vacile să fie separate de grup în timpul mulsului sau după
muls. Pentru aceasta se pot utiliza limitatoarele de furajare autoblocante instalate pe frontul de
furajare, aceasta fiind o soluţie eficientă, ieftină şi simplă pentru manipularea fiecărei vaci în parte.
Este necesar ca boxele de separare în care animalele sunt ţinute pe perioade scurte de timp să
permită contenţionarea animalelor. Mai mult, bovinele trebuie să aibă acces la hrană şi apă şi să se
poată odihni în condiţii normale. Personalul de lucru şi alte persoane din exterior trebuie să aibă acces
în mod facil în aceste boxe, prin intermediul unor puncte de trecere sau porţi mici manvrabile cu o
singură mână. Porţile manvrabile cu o singură mână facilitează introducerea introducerea şi
scoaterea animalelor din boxă.
La tineretul bovin, este necesar să existe posibilităţi de contenţionare pentru tratare sau inseminare. Şi
în acest caz se pot utiliza barierele autoblocante.
Este important ca structura adăpostului să permită mutarea bovinelor în momente specifice ciclului de
viaţă. Animalele trebuie să poată fi mutate în grupuri şi mânate în linişte şi fără incidente dintr-un sector
în altul. De aceea este foarte avantajos să existe alei de circulaţie şi porţi corect concepute, pentru ca
animalele să se deplaseze în direcţia dorită. Porţile trebuie să fie uşor de manevrat de către o singură
persoană.
Animalele au nevoie să fie obişnuite cu noile spaţii – de exemplu, este bine ca înainte de fătare
junincile să fie aşezate lângă vaci. Vacile primipare trebuie să se simtă în siguranţă în mediul de
întreţinere atunci când sunt plasate lângă vaci. Pentru a obişnui primiparele cu cuşetele individuale cel
mai simplu este să fie cazate în acest sistem atunci când sunt juninci, de la o vârstă timpurie. Junincile
crescute pe aşternut adânc au nevoie de mai mult timp pentru a se obişnui cu folosirea cuşetelor
individuale. Timpul de adaptare al junincilor la sistemul de adăpost pentru vaci scade dacă turma este
scoasă la păşunat.
Se recomandă ca vacile să nu fie lăsate să treacă direct din sala de muls în zona de odihnă, deoarece
sfincterul mamelonului are nevoie de un anumit timp pentru a se închide, prevenind pătrunderea
bacteriilor din mediul ambiant în uger. Închiderea poate dura de la 10 minute la două ore, în funcţie de
durata/metoda de muls. În figura 4.1. este prezentată circulaţia optimă a vacilor, în cazul în care nu
sunt aduse direct în zona de odihnă. Traseul recomandat pentru vacile de muls este următorul:

Zona de aşteptare;

Sala de muls;

Zona de furajare;

Zona de odihnă.
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Figura 4.1.

Planul unui adăpost pentru vaci de lapte, în care după muls vacile intră în zona de furajare,
înainte de a intra în zona de odihnă. Astfel creşte intervalul dintre muls şi perioada în care se
odihnesc

O condiţie de bază pentru a obţine o furajare eficientă este ca fiecare vacă sau grup de vaci să
primească un tain adaptat la nevoile proprii. Furajarea restrictivă pe alei de furajare poate fi dificil de
pus în practică în condiţii de stabulaţie liberă. În acest caz, este necesar să existe cel puţin un loc de
furajare pe cap de animal şi un design special al frontului de furajare, pentru a împiedica vacile cu rang
superior să le alunge sau să le deranjeze pe cele de rang inferior. O altă soluţie este să se administreze
cantităţi diferenţiate de furaje concentrate în alimentatoarele automate din zona de odihnă sau sala de
muls.
O modalitate excelentă de a gestiona efectivul este ca frontul de furajare să aibă câte un limitator
autoblocant pentru fiecare vacă – de exemplu, atunci când animalele trebuie imobilizate în grup pentru
teste de gestaţie şi proceduri de tratament sau când vacile trebuie triate şi mutate din grup.
Atunci când sunt mai puţine locuri de furajare decât numărul de capete, desfăşurarea activităţilor de
rutină trebuie asigurată prin alte metode. De exemplu, să se asigure raţiile de furaje pentru vacile de
rang inferior, furaje în cantităţi suficiente accesibile pentru animale în orice moment şi imobilizarea pe
rând a vacilor în vederea aplicării tratamentelor.
Limitatoarele autoblocante pentru furajare fac posibilă ţinerea la distanţă a animalelor. Astfel, furajele
se pot distribui înainte ca bovinele să aibă acces la frontul de furajare.
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4.7. Manipularea şi relaţiile dintre animale şi oameni
Într-o fermă, bunăstarea bovinelor şi relaţia dintre animale şi oameni, depinde de o manipulare a
animalelor bazată pe încredere. De accea, este important să se aloce timp pentru deprinderea
timpurie a bovinelor astfel încât să aibă contacte apropiate şi pozitive cu oamenii. Bovinele care sunt
uşor de manipulat în timpul activităţilor zilnice contribuie la diminuarea numărului de accidente de
muncă. În plus, contactele pozitive fac ca sarcinile de rutină, care implică contacte directe cu fiecare
animal, să se poată efectua eficient.
Relaţia dintre bovine şi lucrători prezintă o importanţă deosebită. Mai multe studii efectuate asupra
fermelor de bovine şi suine au arătat că există o legătură pozitivă între un management prietenos şi
rezultatele producţiei. Prin cercetări desfăşurate în 24 de ferme de bovine, Thus Seabrook (1994) a
arătat că producţia la efectivele în care îngrijitorul “vorbea vitelor” a fost cu 15% mai mare faţă de cele
în care contactele erau foarte rare.
În condiţii experimentale s-a demonstrat că tratamentele negative, chiar şi de scurtă durată, pot duce
la o scădere a producţiei de lapte de până la 10% la următorul muls. Contactul zilnic cu animalele
trebuie să fie blând, de durată şi previzibil.
Studiile mai arată că un contact frecvent are o mare influenţă asupra încrederii animalului. Acest lucru
se produce mai ales atunci când contactul are loc în momente în care animalul este sensibil din punct
de vedere emoţional: după înţărcare, în timpul fătării, când vacile primipare se obişnuiesc cu mulsul şi
când animalul este mutat într-un alt spaţiu.
Este recomandat ca membrii personalului să vorbească şi să mângâie animalele cât mai des. Orice
apropiere se face ţinând cont de comportamentul animalului: de exemplu animalul trebuie să poată
vedea şi mirosi persoana înainte de a fi atinsă (a se vedea capitolul 1 - “Comportamentul bovinelor”). În
general, manipularea bovinelor se face mai uşor într-un mediu familiar.
Creşterea numărului de ferme de mari dimensiuni şi a gradului de automatizare implică riscul de
reducere a contactului dintre fiecare animal şi oameni. Evident, această evoluţie face ca animalele să
fie mai puţin încrezătoare (blânde), iar manipularea limitată de către oameni este în detrimentul
bunăstării şi producţiei bovinelor, putând avea consecinţe negative pentru personal. În aceste condiţii,
în anii următori este necesar să se acorde o atenţie deosebită acestui fenomen şi să se efectueze o
serie de cercetări.
4.7.1. Viţeii, junincile şi vacile
În primele săptămâni de viaţă, viţelul reacţionează foarte bine la contactele cu oamenii. În această
perioadă (perioada primară de socializare) o interacţiune pozitivă, de câteva minute zilnic, creează
premisele pentru caracterul sociabil de mai târziu al animalelor şi gestionarea facilă a acestora. Prin
cercetare, s-a ajuns la concluzia că este mai uşor să se creeze relaţii apropiate, bazate pe încredere,
cu viţeii ţinuţi în boxe individuale decât cu cei din boxele colective. Pe de altă parte, astfel de relaţii se
dezvoltă relativ dificil atunci când viţelul rămâne alături de mama sa.
Încrederea constantă şi stabilă în oameni este posibilă doar dacă primele contacte sunt urmate de alte
interacţiuni pozitive şi frecvente în perioada de creştere.
Pentru ca vacile primipare să fie uşor de manipulat şi să dea o producţie de lapte ridicată şi constantă,
este necesar să devină încrezătoare şi blânde înainte de fătare. Este esenţial ca acestea să fie
manipulate cu grijă la primele mulsuri. În acest fel, vaca nu asociază mulsul cu un tratament negativ şi
nu se teme de aparatul de muls/mulgător.
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Bovinele au capacitatea de a deosebi oamenii. Mai multe experimente au arătat că un important semn
distinctiv este culoarea hainelor. Vacile pot face conexiuni pozitive/negative între coloarea hainelor şi a
unui loc anume. De aceea, se recomandă ca un tratament negativ dar necesar al vacilor de lapte să nu
fie aplicat în zona de muls, iar coloarea hainelor purtate de persoana care face acţiunea să difere de
cea a echipamentului de lucru purtat de mulgător.
4.7.2. Taurii
Tăuraşii şi taurii de reproducţie trebuie trataţi întotdeauna cu respect şi vigilenţă, printr-o manipulare
fără ezitări şi fermă. Taurul ar trebui să priveasă fermierul întotdeauna ca fiind partea care domină. La
rândul său, este important ca fermierul să cunoască comportamentul normal al fiecărui taur şi să fie
extrem de atent dacă un taur îşi schimbă comportamentul. În situaţia în care un taur de obicei calm
devine brusc agresiv acest lucru este cauzat de ceva neobişnuit care i s-a întâmplat. De exemplu,
animalul a fost mutat, a pierdut unele femele sau are dureri din cauza unor răni sau boli. În aceste
cazuri, fermierul trebuie să fie foarte atent.

4.8. Popularea unui adăpost renovat sau nou construit
În procesul de planificare, fermierul trebuie să ia în calcul un timp pentru popularea unui sistem de
adăpost nou sau modernizat. După finalizarea construcţiei, este indicat să se planifice o marjă de 14
zile pentru a identifica orice defecţiune sau neajuns care trebuie remediate înainte de introducerea
bovinelor în noul adăpost. Poate fi o soluţie bună să se prevadă şi o săptămână suplimentară, în care
vitele se pot deprinde în grupuri mici cu noile condiţii. Această perioadă de o săptămână va uşura
munca în primele zile, când – de exemplu, vacile sunt mulse pentru prima dată în noul adăpost (a se
vedea tabelul 4.1.).
4.8.1. Când poate fi dat în exploatare un adăpost nou?
Poate fi avantajos ca darea în exploatare a unui sistem de adăpost nou sau reconstruit să aibă loc în
perioada în care vitele sunt scoase la păşunat. În acest moment, efectivul are stabilită o ierarhie, iar
forma fizică înregistrează un nivel optim. În cazul în care bovinele sunt introduse în adăpost mai târziu,
ongloanele lor sunt vulnerabile la circulaţia intensă pe noile pardoseli.
Situaţia cea mai nefavorabilă, care este de evitat, se înregistrează la mutarea bovinelor în mijlocul
iernii dintr-un sistem de stabulaţie legată într-unul cu stabulaţie liberă. În această perioadă a anului,
bovinele sunt nevoite să stabilească o ierarhie de grup complet nouă şi să se adapteze la noile condiţii
de adăpost. Aceasta poate conduce la agitaţie prelungită a animalelor, care poate degenera în răniri şi
o uzură foarte mare şi anormală a ongloanelor.
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Tabelul 4.1.

Exemplu de program pentru darea în exploatare a unui sistem nou de adăpost.
Acesta include nr. de zile până la primul muls şi momentul primului muls

Numărul de zile până la
utilizarea completă
Minim 30 zile
7

5
4

3
2

1

0

Acţiunea întreprinsă
Toaletarea ongloanelor la vaci si la vacile primipare.
Distribuirea aşternutului în zona de odihnă. Umplerea silozului pentru furaje
concentrate şi a sistemului de furajare. Trebuie pregătite lavete pentru muls,
echipamentul pentru muls, pahare pentru dezinfectarea mameloanelor şi
materiale de curăţare, perii şi furtune.
Trecerea vacilor prin adăpost.
Vacile vor rămâne în adăpost 1 – 2 ore şi le sunt administrate furaje cu gust
plăcut. Nu se recomandă blocarea vacilor la furajare. Un specialist verifică
instalaţia de muls.
În drum spre aleea de furajare, vacile trec prin sala de muls. Ca şi în ziua
precedentă, pe alee le sunt administrate furaje gustoase.
Vacile sunt adunate în zona de aşteptare. Sistemul de muls (pulsatoarele)
este pornit şi vacile rămân în standurile de muls 1-2 minute. Ca şi în zilele
precedente, vacile primesc furaje pe aleea de furajare, unde sunt imobilizate
pentru scurt timp cu ajutorul barelor autoblocante. Vacile care se culcă pe
alei sunt legate în cuşete individuale.
În noul adăpost se realizează primul muls şi pe aleea de furajare se distribuie
o raţie întreagă. Vacile care se culcă pe alei sunt legate în cuşete individuale.
Din această etapă, baia pentru ongloane se realizează de două ori pe
săptămână.
Se verifică toate sistemele: sistemul de muls, adăpătorile colective,
adăpătorile cu clapetă şi automate etc. Vacile rămân permanent în adăpost.

Se recomandă ca indiferent de situaţie să se evite darea în exploatare a unui adăpost a cărui
construcţie nu a fost finalizată, deoarece acest lucru poate afecta adaptarea vacilor la condiţiile din
noul adăpost. Este necesar ca vacile să memoreze activităţile nou însuşite. Finalizarea adăposului
înainte de folosire este şi mai importantă în situaţia în care vacile trebuie să se obişnuiască cu un
sistem de muls nou, spre exemplu cu roboţii de muls.
4.8.2. Pregătirea adăpostului şi a tehnologiei
Este indicat ca fermierul să realizeze în prealabil un plan de acţiuni detaliat pentru darea în exploatare
a adăpostului şi a tehnologiei. Este necesar ca planul să includă toate sarcinile, precum pregătirea
sistemului de muls, verificarea instalaţiilor de adăpare, verificarea funcţionării sistemelor de furajare,
silozurilor de furaje şi rezervoarelor şi pregătirea zonei de odihnă. Totodată, este important să se
testeze şi să se regleze, conform cu manualele de utilizare, diversele dispozitive tehnice, inclusiv
echipamentul de înregistrare a parametrilor şi de management.
În perioada în care un sistem de adăpost nou este dat în funcţiune, ferma are nevoie de forţă de muncă
suficientă.
La toate echipamentele, trebuie evitate marginile ascuţite de care animalele sau oamenii s-ar putea
lovi (Directiva Consiliului 98/ 58/CEE).
În perioada în care vacile se deprind cu folosirea cuşetelor individuale de odihnă, limitatoarele la
nivelul greabănului trebuie instalate mai departe pragul din spate( de exemplu la 2,0 metri de prag,
distanţa reducându-se gradual la 1,75 metri pentru rasele mari şi 1,65 pentru rasele mici).
Dacă fermierul a luat în calcul toate măsurile propuse mai sus şi a stabilit o dată pentru darea în
exploatare a noului adăpost, întreaga sa atenţie se poate îndrepta către deprinderea animalelor cu
noul sistem de adăpost.
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5. Climatul din adăpost
5.1. Introducere
Climatul din sistemul de adăpost se referă la calitatea aerului din interior în termeni de temperatură,
umiditate, viteză a aerului şi poluarea cu particule (praf sau microorganisme) şi gaze. Condiţiile
acustice şi de iluminat intră şi ele în componenţa climatului.
Circulaţia aerului, nivelul de praf, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia gazelor
trebuie menţinute în limite care nu sunt dăunătoare pentru animale (Directiva Consiluiului 98/58/CEE).
Această directivă este transpusă în legislaţia românească prin Ordinul ANSVSA nr. 75 din 15 august
2005.
Climatul din adăpost este influenţat de următorii factori: arhitectura construcţiei (geometrie), volum,
izolaţie, poziţia animalelor şi încălzire – dacă există. Este necesar ca stabilirea dimensiunilor
adăpostului să se bazeze pe mărimea şi vârsta grupurilor de animale, nivelul de producţie precum şi în
funcţie de activitatea personalului care lucrează în diverse sectoare ale fermei.
În sectoarele din fermă şi camerele tampon unde trebuie să se asigure o temperatură minimă, fiind
necesar să fie ferite de îngheţ, se poate utiliza un sistem de încălzire şi izolaţie termică. În acelaşi timp,
temperatura, umiditatea şi gradul de poluare a aerului se pot menţine la un nivel acceptabil cu ajutorul
unui sistem de ventilaţie.
Viteza aerului din adăpost este determinată în primul rând de designul orificiilor de admisie a aerului şi
reglajul acestora. Într-o anumită măsură, acest parametru este influenţat şi de cantitatea de căldură
produsă de animale, orificiile de evacuare a aerului, structura adăpostului şi climatul exterior.
Următoarele secţiuni tratează condiţiile necesare pentru asigurarea unui climat optim în adăpost.

5.2. Cerinţe privind condiţiile de climat
La stabilirea cerinţelor privind climatul din adăposturile pentru bovine este necesar să se ţină seama
de prezenţa animalelor, precum şi a oamenilor. Condiţiile de temperatură, umiditate a aerului etc.,
aplicabile pe întreaga perioadă a anului, nu se pot stabili în mod absolut. În schimb, se pot stabili
condiţii de climat necesare pe perioada iernii (temperatură, umiditatea aerului şi gradul de poluare) şi
necesarul de ventilaţie pe perioada verii. Schimbul de aer necesar trebuie să asigure menţinerea
condiţiilor de climat în limite acceptabile, atât vara cât şi iarna.
În general, bovinele sunt animale tolerante la climat, în speciale în sistemele de stabulaţie liberă. La
bovinele pentru lapte, rezultatele (producţia de lapte) obţinute în sisteme de stabulaţie liberă sunt
foarte puţin influenţate de temperaturile situate în intervalul -10°C şi +25°C, atât timp cât umiditatea
relativă este sub 80%, se asigură furaje şi aşternut în cantităţi suficiente şi animalele îşi pot adapta
desimea părului la temperatură.
În cea mai mare parte a anului, condiţiile de climat din adăpost pentru vacile de lapte sunt satisfăcute
prin combinaţia dintre condiţiile climaterice specifice României şi utilizarea de construcţii de fermă
care asigură protecţie împotriva soarelui, vântului şi ploii. Construcţiile neizolate sunt totuşi
recomandate doar pentru stabulaţia liberă (a se vedea secţiunea 5.3. – Izolarea termică a
construcţiei).
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5.2.1. Temperatura
Capacitatea de termoreglare a bovinelor (capacitatea de a se adapta condiţiilor de climat) poate
compensa temperaturile situate în afara intervalului de -10°C şi +25°C, dar vacile îşi sporesc
consumul furajer şi blana lor devine mai deasă (EFSA, 2009). La temperaturi de peste aproximativ
+25°C, bovinele îşi reduc consumul furajer, precum şi producţia de lapte şi/sau sporul în greutate.
Condiţiile cele mai nefavorabile rezultă atunci când există o combinaţie între temperaturi ridicate, un
nivel ridicat de umiditate a aerului (>80%)şi un schimb de aer redus. Pentra a evita stresul termic, este
necesar să se acorde o atenţie sporită animalelor atunci când temperatura depăşeşte +20°C.
Riscul de stres termic creşte în sectoarele din adăpost unde densitatea animalelor este mare, de
exemplu în zona de aşteptare.
Semnele fizice ale stresului termic includ:
• Animale ”leneşe”
• Bovinele caută umbra atât în interiorul, cât şi în exteriorul adăpostului
• Bovinele caută aer proaspăt
• Animalele simt nevoia de a fi stropite, căutând pulverizatoarele
• Respiraţia se accelerează, peste 60 de respiraţii pe minut (poate fi cauzat şi de afecţiuni
pulmonare produse de nematozi)
• Bovinele pierd salivă
Stresul termic poate fi evitat prin următoarele măsuri:
• Creşterea capacităţii ventilaţiei – de exemplu prin orificii de admisie a aerului mai mari sau o
capaciatate mai mare a ventilatoarelor
• Creşterea vitezei aerului – de exemplu prin instalarea de ventilatoare
• Izolarea clădirii pentru a împiedica pătrunderea radiaţiilor
• Reducerea densităţii de populare sau scurtarea timpilor de şedere în zonele cu densitate
mare
• Asigurarea de apă potabilă proaspătă şi în cantităţi mari, inclusiv la păşunat
• Furnizarea de aşternut uscat în zona de odihnă pentru a absorbi transpiraţia bovinelor
• Instalarea de pulverizatoare
Stropirea se aplică în cazul vacilor de lapte. Aceasta se poate efectua în zona de aşteptare, la intrarea
şi la ieşirea din sala de muls sau în dreptul uşilor şi porţilor folosite de animale pentru a ieşi din adăpost,
de exemplu atunci când ies la păşunat. În general, pulverizatoarele sunt sisteme de joasă presiune.
Cea mai bună soluţie de răcire se obţine prin combinarea pulverizatoarelor de apă cu ventilatoare.
Informaţii detaliate se pot găsi în secţiunile 5.3. (Izolarea termică a construcţiei) şi 5.4. (Ventilaţia).
Bovinele pot suporta variaţii mari de temperatură. Pentru a asigura un climat propice în adăpost, se
recomandă un schimb de aer mare, însoţit de menţinerea temperaturii la un nivel cât mai scăzut în
perioadele calde. Animalele cu producţie continuă (sisteme intensive de furajare şi muls) pot rezista
destul de uşor la temperaturi sub zero garde, atâta timp cât se asigură un mediu uscat şi nu există
curenţi de aer.
Totuşi, animalele bolnave au probleme de adaptare la temperaturi negative. Viţeii nou născuţi au şi ei
dificultăţi la temperaturi negative scăzute. În adăposturile neizolate, este indicat ca pentru aceste
animale să se asigure o zonă de odihnă mai caldă.
Pentru viţeii aflaţi în perioada de alăptare întreţinuţi la temperaturi sub 0 °C poate fi util să se crească
valoarea energetică a furajelor, deoarece consumă mai multă energie pentru termoreglare (CIGR,
1994).
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La proiectarea construcţiilor destinate bovinelor, este important să se ia în considerarea
eventualitatea în care temperaturile din adăpost scad sub 0 °C. În această situaţie, se acordă atenţie
specială instalaţiilor de adăpare, sistemelor de colectare şi evacuare a dejecţiilor şi altor instalaţii care
por fi afectate de îngheţ (a se vedea secţiunea 5.3.).
5.2.2. Umiditatea aerului
În România, umiditatea aerului influenţează bunăstarea animelelor în puţine situaţii. Procentul de
vapori de apă din aer se exprimă în mod normal prin umiditatea relativă (UR%). Este indicat ca
valoarea acesteia să fie menţinută sub 80%. Un nivel al umidităţii de 50% poate fi inconfortabil pentru
bovine.
La acelaşi nivel absolut al umidităţii, umditatea relativă descreşte pe măsură ce temperatura creşte.
Prin urmare, este indicat aceşti doi parametri care caracterizează climatul să fie umăriţi împreună.
Un nivel ridicat al umidităţii relative împiedică pierderea de căldură din corpul animalelor prin
evaporarea apei. Un aer poluat din cauza schimbului de aer insuficient favorizează o umiditate relativă
crescută. Aceasta poate conduce la înmulţirea şi răspândirea agenţilor patogeni cauzatori de infecţii.
În adăposturile pentru bovine, un efect devastator al poluării se observă la viţeii tineri. Din cauza
sistemului imunitar incomplet dezvoltat, aceste animale nu rezistă la un atac masiv al agenţilor
patogeni transportaţi de mişcarea aerului şi sunt frecvente cazurile în care apar probleme respiratorii
serioase.
Un nivel ridicat al umidităţii relative a aerului impune utilizarea de cantităţi mai mari de aşternut, iar
menţinerea uscată a acestuia este dificil de realizat. Suprafeţele umede din adăpost duc la scurtarea
perioadei de viaţă a construcţiilor sau la creşterea costurilor de întreţinere.
5.2.3. Viteza aerului
Pe baza experienţei, este recomandat ca viteza aerului în zona de adăpost în care sunt cazate
animalele să nu depăşească 0,2 – 0,5 metri pe secundă. În cazul depăşirii acestor limite, temperatura
din mediul ambiant poate duce la o răcire accentuată a temperaturii de la suprafaţa corpului
animalului. Aceasta este o definiţie simplificată a curenţilor de aer.
Totodată, o viteză a aerului mai mare de 0,2 – 0,5 metri pe secundă în perioadele cu temperaturii
ridicate poate fi percepută în mod pozitiv de către animale. În acest caz, viteza crescută a aerului
asigură răcirea dorită a temperaturii suprafeţei corporale a bovinelor.
Curenţii de aer se pot forma în adăposturile în care există o viteză a aerului mare în spaţiile destinate
animalelor. În consecinţă, se poate înregistra o răcire intensă. O creştere a vitezei aerului de 1 m/s este
echivalentă cu o scădere a temperaturii de 1,5 – 2,0°C la animalele cu păr lung (30 mm) şi de 3 – 4°C la
animalele cu păr scurt (CIGR, 1994).
5.2.4. Precipitaţiile
Este important ca în zonele de odihnă să nu cadă precipitaţii – de exemplu sub formă de zăpadă sau
ploi torenţiale, deoarece aşternutul se udă şi îşi pierde capacitatea de izolare. Acesta devine rece şi
neigienic.
De regulă, pentru animale este benefică doar o ploaie scurtă şi caldă în aer liber, deoarece le spală
pielea, îndepărtând impurităţile şi microrganismele. Ceaţa este dăunătoare în special pentru tineretul
bovin, deoarece conţine mari cantităţi de substanţe de natură biologică.

49

5.2.5. Gazele
În spaţiile închise pentru bovine insuficient ventilate se pot înregistra concentraţii mari de dioxid de
carbon (CO2), amoniac (NH3) şi hidrogen sulfurat (H2S). Aceste gaze trebuie să fie prezente în cantităţi
cât mai reduse în aerul din adăpost. Potrivit CIGR-1984, bunăstarea animalelor este afectată atunci
când concentraţiile acestor gaze depăşesc valorile indicate în tabelul 5.1.
Într-un adăpost pentru bovine, emisiile de CO2 rezultă din defecarea animalelor şi din procesele de
putrefacţie şi fermentaţie care au loc în aşternutul ud, din dejecţii şi resturile de furaje. O concentraţie
de de CO2 crescută (peste 1%), duce la creşterea frecvenţei şi a profunzimii respiraţiei animalelor. O
concentraţie de CO2 care depăşeşte 4% duce la reţinerea CO2 în ţesuturile animalelor, cauzând
probleme grave. O expunere prelungită la niveluri ale concentraţiei de CO2 mai mari decât limitele
admise cauzează scăderea producţiei de lapte şi a procentului de grăsime din lapte şi a sporului în
greutate la tineretul bovin.
Printre sursele de amoniac (NH3) dintr-un adăpost pentru bovine se numără descompunerea
purinului, fecalelor şi a aşternutului; descompunerea are loc în cazul în care sistemul de de evacuare a
dejecţiilor nu funcţionează corespunzător. Amoniacul este un gaz toxic şi o concentraţie de numai 25
ppm poate cauza iritarea ochilor, nasului şi a membranelor mucoase.
Hidrogenul sulfurat (H2S) rezultă în procesul de putrefacţie a resturilor de proteine nedigerate
excretate în fecale. De asemenea, este eliminat odată cu gazele din tractul digestiv. H2S este un gaz
foarte toxic şi la o concentraţie de 50 ppm poate cauza probeleme serioase atât pentru personal, cât şi
pentru animale.
Raportat la gradul de risc, în interiorul adăpostului se recomandă un nivel H2S mai mic de 0,5 ppm.
Gazul este uşor solubil, putând apărea situaţii periculoase prin agitarea dejecţiilor în timpul golirii
canalelor. În astfel de situaţii s-au înregistrat cazuri de moarte a animalelor. În timpul golirii canalelor de
dejecţii se pot accepta cu intermitenţă concentraţii de 5 ppm.
Tabelul 5.1.

Valori recomandate pntru concentraţia maximă
admisibilă a gazului

Gazul

Concentraţia maximă
conform CIGR

Dioxid de carbon, CO 21) 3.000 ppm
Amoniac, NH3

20 ppm

Hidrogen sulfurat,

0,5 ppm

2)

H2S

1) În adăposturile bine ventilate, este de preferat o concentraţie de CO2 mai mică de 1.000 ppm.
2) Pe durata manipulării dejecţiilor se poate accepta cu intermitenţă o concentraţie de 5 ppm.
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5.2.6. Praful
Praful provine de la animale, din aşternut, resturile de dejecţii şi furaje. Atunci când este inhalat pentru
o perioadă prelungită de timp, praful poate provoca iritaţii ale sistemului respirator. În mod normal,
praful conţinut în aerul din adăpost nu reprezintă totuşi o problemă pentru bovine.
Se recomandă un conţinut de praf în aer cât mai redus posibil. O valoare limită recomandată pentru
cantitatea totală de praf este de 3 mg/m3 de aer pentru peronalul care lucrează opt ore pe zi.
5.2.7. Iluminatul
Adăposturile bine iluminate influenţează bovinele atât în mod direct, cât şi indirect. Durata zilei
(inclusiv cea stabilită prin intermediul iluminatului artificial) acţionează ca un stimulent extern, care prin
influenţa asupra hormonilor controlează comportamentul sexual şi de reproducţie al bovinelor.
În cazul vacilor de lapte se recomandă un sistem de iluminat cu trei faze: lumină de lucru, lumină de
orientare şi/sau lumină de noapte.
Intensitatea luminii este stabilită conform tabelului 5.2. Valorile din tabel sunt calculate pornind de la
premisa că sursele de iluminat sunt curate şi că pardoseala, pereţii şi tavanul încăperii reflectă lumina
în mod egal. Dacă suprafeţele interioare ale construcţiei de fermă şi corpurile de iluminat sunt foarte
murdare, nivelul de iluminare scade.
Pe perioada iernii, se recomandă ca animalelor să li se asigure opt ore de lumină de noapte (în timpul
nopţii) şi o durată a zilei de 16 ore, cu lumină de lucru. Acest program are un efect pozitiv asupra
producţiei de lapte şi a capacităţii de reproducţie.
Este indicat ca lumina de orientare să se utilizeze pentru întreaga perioada de odihnă în adăposturile
cu front de furajare scurt şi dotate cu roboţi de muls. Utilizarea luminii de noapte (lumina necesară
pentru a distinge) în perioada de odihnă este indicată pentru a limita riscul de deteriorare a
mameloanelor şi pentru a evita agitaţia nedorită în timpul inspecţiilor de noapte.
Lumina naturală este cea mai ieftină sursă. Un nivel de iluminare adecvat în interiorul adăpostului se
obţine atunci când la construcţia adăpostului şi pereţilor se utilizează materiale transparente. Pentru
acoperiş, se poate utiliza o suprafaţă transparentă echivalentă cu 3-5% din suprafaţa pardoselii. La
nivelul pereţilor, recomandările indică o suprafaţă transparentă de 5-10% din suprafaţa pardoselii
(EFSA, 2009).
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Tabelul 5.2.

Recomandări privind iluminatul (în lucşi)

Lumina de Lumina de
lucru,
orientare*,
lx
lx

Lumina de
noapte*,
lx

100
100

25
25

5
5

Zona de odihnă
100
Zona de aşteptare
100
Sala de muls şi camera de
200
depozitare a laptelui

25
-

5
-

-

-

Boxele de tratament
şi de fătare

200

25

5

Camera tampon

100

-

-

Aleile de furajare
Alee pentru defecare

*) Se recomandă utilizarea luminii de noapte şi a celei de orientare în timpul nopţii.
Nu este indicat ca variaţia intenistăţii luminii să depăşească 50%.

Accesul la lumina naturală este un factor foarte important pentru bunăstarea animalelor. Funcţionarea
sistemului imunitar şi a metabolismului bovinelor este influenţată de radiaţiile ultraviolete (UV). Pe de
altă parte, expunerea prelungită la lumina directă a soarelui, în condiţii de temperaturi ridicate, poate
provoca stres termic, fiind dăunătoare pentru animale.
5.2.8. Sunetul
Toleranţa bovinelor în ceea ce priveşte nivelul de zgomot nu este cunoscută. Totuşi, la proiectarea
tavanelor, în special în sectorul de muls şi pentru camerele tampon, fermierul ar trebui să aibă în
vedere crearea unui mediu acustic plăcut, întrucât zgomotele imprevizibile sunt neplăcute pentru
animale, precum şi pentru personal. Această situaţie este o sursă de stres. Bovinele nu au capacitate
de a localiza sursa sunetelui şi atunci când nu pot “vedea” de unde provine zgomotul devin agitate.
S-a descoperit că un nivel ridicat de zgomot brusc şi imprevizibil poate duce la scăderea producţiei de
lapte. Se recomandă menţinerea zgomotului permanent produs de echipamente, precum sistemul
ventilaţie, la un nivel cât mai scăzut. Un nivel de zgomot ridicat se poate accepta doar pentru perioade
scurte de timp - de exemplu în timpul furajării.

5.3. Izolarea termică a construcţiei
Construcţiile se pot clasifica în trei categorii diferite, în funcţie de diversele grade de izolaţie termică
prezentate în tabelul 5.3.
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Tabelul 5.3. Tipul de construcţie şi gradul de izolare termică al diverselor
elemente de construcţie

Tipul de
construcţie

Grad de
izolare

Izolată

< 1,0 W /m
°C

Minim izolată

Neizolată

Explicaţii

2

Asigură oobţinerea unei
temperaturi interioare
diferită
de temperatura exterioară

1,0 – 3,0 W Diminuează formarea
2
/m °C
condensului
Reduce cantitatea de radiaţii
solare
2
> 3,0 W /m
Asigură protecţie împotriva
°C
precipitaţiilor şi vântului

În cazul construcţiilor de fermă neizolate sau cu grad minim de izolaţie este recomandat să se aplice
un sistem de izolaţie în zonele de adăpost care trebuie protejate de îngheţ şi, dacă este cazul,
încălzite. Poate fi cazul camerei tampon sau al camerei de depozitare a laptelui.
Construcţii izolate
• Bovinele nu prezintă nevoi speciale privind gradul de izolaţie. Cuşetele individuale de odihnă
aşternute nu necesită niciun fel de izolaţie.
• O construcţie izolată trebuie realizată astfel încât să împiedice formarea condensului pe orice
suprafaţă.
• La construcţiile de fermă cu o temperatură interioară de 10 – 15°C şi o umditate relativă a aerului
ridicată, care au o pardoseală periferică realizată din mai multe blocuri, izolaţia poate fi aplicată
pe muchii, în partea frontală a blocurilor sau a fundaţiei (vezi figura 5.1.)
Construcţii cu izolaţie minimă
• Se reduce condensul pe acoperiş în perioada iernii.
• Se reduce încălzirea prin acoperiş cauzată de radiaţiile solare.
• Într-un sistem de adăpost cu grad minim de izolaţie termică şi prevăzut cu deschideri reglabile
există posibilitatea ca în perioada iernii temperatura interioară să fie menţinută la un nivel
superior celei exterioare.
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Min. 1,0 m

Figura 5.1. Izolaţie a muchiilor

Construcţii neizolate
• Construcţiile de fermă neizolate se recomandă doar pentru sistemele de stabulaţie liberă. Un
astfel de sistem serveşte ca adăpost pentru animale împotriva precipitaţiilor. Totuşi, este indicat
ca grupul de muls să fie izolat şi încălzit, pentru a fi ferit de îngheţ.
• Pentru a preveni căderea apei condensate pe suprafaţa interioară a acoperişului, este indicat să
se utilizeze materiale de o anumită porozitate, care transferă condensul în exteriorul
acoperişului.
• Instalaţiile de alimentare cu apă necesită protecţie împotriva îngheţului.
• Condiţiile de climat din construcţiile de fermă neizolate nu pot fi controlate, temperatura
interioară urmând variaţiile temperaturii exterioare. În plus, umiditatea aerului la interior este
mai mare decât la exterior. În consecinţă, construcţiile fără izolaţie termică nu pot fi niciodată
complet lipsite de condens. Condensul se formează în special acolo unde acoperişul este
realizat din foi de tablă sau atunci când au loc schimbări climaterice importante, trecându-se
de la îngheţ la încălzire sau viceversa.

5.4. Ventilaţia
Adăposturile pentru bovine pot fi izolate, cu un grad minim de izolaţie şi neizolate. Construcţiile izolate
pot fi ventilate pe cale naturală sau mecanică. Construcţiile cu grad minim de izolaţie şi cele neizolate
au în general ventilaţie naturală. Ventilaţia naturală este indicată în cazul în care asigură schimbul de
aer necesar în sistemul de adăpost. Atunci când ventilaţia naturală nu face faţă cerinţelor, poate fi
completată cu sistem de ventilaţie mecanică, inclusiv ventilatoare.
Într-o anumită măsură, bovinele întreţinute în sisteme de stabulaţie liberă pot evita zonele în care
există curenţi de aer, atunci când se modifică condiţiile climatice.
5.4.1. Ventilaţia mecanică
În mod normal, ventilaţia mecanică se utilizează în adăposturile cu stabulaţie liberă.
În spaţiul sălii de muls, ventilaţia mecanică este necesară datorită densităţii mari de animale. De obicei
ventilaţia naturală nu este eficientă, fiind necesară cea mecanică.
Capacitatea instalaţiilor de ventilaţie mecanică este indicată în tabelul 5.4.
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În cazul în care se utilizează un sistem de ventilaţie mecanică, trebuie instalate şi testate în mod
regulat un sistem de ventilaţie în caz de urgenţă şi un sistem de alarmă (Directiva Consiliului
98/58/CEE, Directiva Consiliului 91/629/CEE).
Atunci când sănătatea şi bunăstarea animalelor depind de un sistem de ventilaţie artificială, trebuie să
fie elaborate prevederi privind un sistem de rezervă corespunzător care să garanteze reînnoirea
suficientă. De asemenea, trebuie să fie asigurat un sistem de alarmă care să avertizeze în cazul
defectării sistemului de ventilaţie artificială. Sistemul de alarmă trebuie să fie testat cu regularitate
(Ordinul ANSVSA nr.75 din 15 august 2005)
Sistemele de monitorizare pot fi conectate la un sistem de alarmă care, în caz de defecţiune, emite
semnale de avertizare acustice sau optice.
Construcţia sistemului de evacuare ar trebui să permită o ajustare uniformă a ratei de ventilare.
Ventilaţia pe principiul presiunii negative
Ventilatoarele de evacuare crează o depresiune în adăpost. Orificiile de admisie, care introduc aer
proaspăt, nu sunt prevăzute cu ventilatoare. Ventilaţia prin presiune negativă se utilizează pe scară
largă. În general, ventilatoarele sunt montate în coşuri de ventilaţie verticale instalate în acoperiş. De
asemenea, orificiile de admisie a aerului sunt executate în pereţi. Mişcarea aerului poate fi controlată
atunci când construcţie este ermetică, iar ventilatoarele de evacuare a aerului şi orificiile de admisie
sunt dispuse corect.
Ventilaţia pe principiul presiunii pozitive
Acest sistem presupune existenţa unor ventilatoare de aspiraţie. Aerul este evacuat prin orficii de
evacuare, neprevăzute cu ventilatoare. Acest sistem permite un control precis al debitelor de aer în
mişcare şi o mişcare uniformă a aerului în adăpost. Suprapresiunea face posibilă diminuarea
curenţilor de aer sau chiar împiedică formarea acestora. Atunci când elementele de construcţie nu
sunt complet etanşe la aer, acest sistem pune probleme din cauza formării condensului. Din această
cauză nu se recomandă acest tip de ventilaţie.
Folosirea ventilatoarele instalate în acoperiş poate fi problematică, mai ales atunci când vremea este
calmă şi când se înregistrează temperaturi ridicate.
În acest caz, ventilatoarele forţează pătrunderea aerului cald din exterior.
Tabelul 5.4.

Recomandări privind capacitatea de ventilare

Categoria de animale

3

Debitul de aer m /h pe cap de animal
Iarna (minim**)

Vara*

Vaci de lapte

90

350 - 400

Viţei până la 6 luni

20

80 - 120

Viţei peste 6 luni

60

250

*) La vacile cu producţii mari de lapte, se recomandă creşterea debitului de aer cu 25%. Acest lucru este
important mai ales în zonele din România cu veri fierbinţi.
**) În sistemele de adăpost cu aşternut adânc se produce o cantitate mare de vapori de apă. De aceea, este
recomandat ca valoarea minimă a debitului de aer din tabelul 5.4. să fie cu 50% mai mare.
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Ventilaţia pe principiul egalizării presiunii
În acest sistem, se utilizează ventilatoare atât pentru aspiraţia, cât şi pentru evacuarea aerului. Atunci
când sistemul este corect proiectat, depresiunea şi suprapresiunea sunt neglijabile. Utilizarea sa este
indicată mai ales în cazul adăposturilor în care nu se pot realiza orificii de admisie a aerului în pereţii
laterali. Comparativ cu ventilaţia în depresiune şi cea în suprapresiune, un sistem de ventilaţie prin
presiune egalizată are un consum mai mare de energie.
Alte sisteme speciale
• Turbo-ventilaţia este un sistem în care toate echipamentele pentru ventilaţie sunt instalate în
acoperiş. Aceasta utilizează un ventilator special montat în acoperiş, care poate aspira aerul
proaspăt şi evacua aerul viciat.
• Ventilaţia prin canale constă într-un ventilator de aspiraţie sau ventilator de presiune,
amplasat în perete şi conectat la unul sau mai multe canale de ventilaţie de obicei amplasate
de-a lungul pereţilor construcţiei. Canalele pot fi însă amplasate şi în centrul construcţiei.
Turboventilaţia şi, respectiv, ventilaţia prin canale sunt rareori utilizate în sistemele de adăpost pentru
bovine.
5.4.2. Ventilaţia naturală
Ventilaţia naturală se bazează pe doi factori: forţa termică ascensională şi acţiunea vântului . Forţa
asecensională este bine definită, iar valoarea ei depinde de diferenţa dintre temperatura interioară şi
cea exterioară, precum şi de diferenţa de înălţime dintre deschiderile de admisie a aerului şi cele de
evacuare (înălţimea de deviere). Totuşi, acţiunea vântului este imprevizibilă şi înregistrează variaţii
mari.
Proiectarea sistemului de ventilaţie naturală
Atunci când vremea este calmă şi caldă, pentru a asigura necesarul de ventilaţie, este necesar să
existe suprafeţe de ventilare mari.
În tabelele 5.5. şi 5.6. sunt este indicată cantitatea de cădură produsă de animale şi, respectiv,
suprafaţa de ventilaţie, în funcţie de numărul de animale dintr-un grup, vârsta şi nivelul de producţie,
precum şi diferenţa de înălţime măsurată din centrul orificiului lateral de admisie până la orificiul de
evacuare (înălţimea de deviere). Această suprafaţă de ventilaţie ia în calcul atât deschiderile de
admisie, cât şi cele de evacuare a aerului.
În tabelul 5.5. se face conversia din animale în unităţi de căldură produse (ucp).
1 ucp = 1.000 waţi la 20°C
În cazul vacilor de lapte care au o producţie zilnică mai mare de 20 kg lapte, cu 4% grăsime, trebuie să
se crească valoarea numărului de unităţi de căldură produse.
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Tabelul 5.5.

Unităţi de căldură produse (ucp) pentru
diferite categorii de vârstă la bovine
(Morsing, 1999)

Greutate,
kg per capita

Nr. de ucp
per capita

Viţei, 0-6 luni
50
75
100

0,12
0,18
0,23

Tauri, 6-15 luni
200

0,42

300
400

0,58
0,72

500

0,86

Juninci, 6-15 luni
200
300
400

0,37
0,52
0,65

Primipare/vaci în repaus
mamar (1lună înainte de fătare)
400
500

0,72
0, 80

600

0,88

Vaci de lapte(20 kg lapte, 4%
grăsime, 3 luni după inseminare)
400
500

1,08
1,16

600

1,24

În tabelul 5.6. este indicată suprafaţa de ventilaţie necesară pe unitatea de căldură produsă în diverse
sisteme de adăpost cu ventilaţie naturală – izolate şi neizolate. Suprafaţa trebuie să fie un spaţiu fără
obstacole şi ajustată atunci când se utilizează plasă de rupere a vântului.
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Tabelul 5.6.

Suprafaţa de ventilaţie în cm2 per ucp, în diverse sisteme de adăpost.
Suprafaţa ia în calcul atât deschiderile de admisie, cât şi cele de evacuare (Morsing, 1999)

Înălţimea de
deviere, m

Izolate /cu izolaţie
minimă*

Neizolate*

Izolate,

Neizolate

aşternut adânc*

aşternut adânc*

3

1.600

2.200

1.800

2.700

4

1.300

1.900

1.600

2.300

5

1.200

1.700

1.400

2.100

6

1.100

1.500

1.300

1.900

7

1.000

1.400

1.200

1.700

8

1.000

1.300

1.100

1.600

*) La vacile care dau producţii mari de lapte este recomandat a suprafaţa deschiderilor să crească cu 25%.
Acest lucru este important de aplicat mai ales în zonele din România cu veri fierbinţi.

Deschiderile de evacuare se amplasează în general în coama acoperişului, dar niciodată chiar la
capătul frontonului. Se recomandă ca aceste deschideri să nu fie executate în ultima nişă de
dinanintea capătului frontunului sau la aproximativ patru metri în interiorul pereţilor despărţitori. Acest
lucru este necesar pentru a evita pătrunderea de aer rece în zona de odihnă de lângă fronton/pereţii
despărţitori.
În unele cazuri este de preferat să se reducă suprafaţa deschiderilor de evacuare şi această reducere
să fie compensată prin creşterea suprafeţei orificiilor de admisie – a se vedea tabelul 5.7.
Tabelul 5.7. Implicaţiile reducerii suprafeţei
de evacuare a aerului (Morsing, 1999)

58

Suprafaţa de
evacure %

Suprafaţa de
admisie %

100
95

100
111

90

123

85

138

80

156

75

178

70

204

65

237

60

278

55

331

50

400

Stratul de dejecţii din sistemele cu aşternut adânc emite cantităţi mari de vapori de apă şi dioxid de
carbon, ceea ce duce la creşterea necesarului de ventilaţie. Suprafaţa de ventilaţie în adăposturile cu
aşternut adânc este cu aproximativ 30% mai mare faţă de cea necesară în adăposturile fără aşternut
adânc (vezi tabelul 5.6).
În cazul construcţiilor izolate sau cu izolaţie minimă, este avantajos ca în perioadele reci suprafaţa
deschiderilor de admisie să fie redusă cu aproximativ 10% faţă de cea specificată în tabelul 5.6. Este
indicat ca atât deschiderile de admisie, cât şi cele de evacuare să fie reglabile. Astfel construcţia poate
fi ferită de îngheţ în cea mai mare parte a anului. În multe situaţii, la construcţiile neizolate reglarea
deschiderilor de admisie a aerului nu este necesară sau nu se poate realiza din motive practice. Este
necesar să se accepte faptul că o construcţie fără izolaţie termică nu poate fi 100% ferită de îngheţ.
Atunci când deschiderile de admisie sunt proiectate ca în figura 5.2, se poatea crea un flux de aer care
aderă la suprafaţa interioară a acoperişului. Pe acestă suprafaţă nu trebuie să existe niciun obstacol
important care poate modifica direcţiile de mişcare a aerului. La construcţiile neizolate, acest efect se
poate obţine doar atunci când primii 2-3 metri de tavan sunt realizaţi ca un acoperiş cu izolaţie
interioară.
În cazul adăposturilor deschise, fără pereţi, există riscul ca viteza aerului în spaţiile de cazare a
animalelor să fie prea mare. În figura 5.3. este prezentat un exemplu de adăpost pentru bovine
complet deschis, în care se înregsitrează o viteză de trecere a vântului de 10m/s, măsurată la
înălţimea de 10 metri.
Dacă suprafaţa de ventilaţie se reduce prin construcţia unui zid cu înălţimea de 1,5 metri, la o viteză
similară a vântului, condiţiile se modifică substanţial. Acest fenomen este evidenţiat în figura 5.4.
Mişcarea aerului în interiorul construcţiei este puternic influenţată de distanţa dintre tavan şi marginea
superioară a deschiderilor din pereţii laterali. S-a demonstrat că această distanţă este foarte
importantă pentru direcţiile fluxului de aer şi viteza aerului din zonele destinate animalelor.
Atunci când deschiderile de admisie se află la acelaşi nivel cu tavanul, în momentul pătrunderii aerul
aderă la suprafaţa tavanului. În situaţia în care înălţimea peretelui lateral, măsurată ca distanţa dintre
aceste deschideri şi tavan, depăşeşte o valoare critică, la pătrundere aerul aderă la suprafaţa
pardoselii. În această ultimă situaţie, pentru aceeaşi înălţime a deschiderilor de ventilaţie, viteza
aerului în zona animalelor este mult mai mare – a se vedea figura 5.5. Distanţa critică dintre
deschiderile pentru ventilaţie şi tavan este aproximată la 25 cm. La o distanţă de 50 cm, la intrare aerul
aderă întotdeauna la suprafaţa pardoselii.
Plasa de rupere a vântului
O protecţia sporită se obţine prin instalarea unor sisteme de rupere a vântului în dreptul deschiderilor
situate la nivelul pereţilor – a se vedea figura 5.6. Protecţia se poate realiza cu plase de rupere a
vântului de plastic, tablă de oţel perforată, prelate cu fante sau scânduri distanţate. În cazul în care se
optează pentru un material cu orificii mari (mai mari de circa 5 mm), există riscul ca ploaia torenţială să
pătrundă în interior şi chiar în zonele de odihnă.
Plasele de rupere a vântului trebuie menţinute în stare intactă, iar dimensiunile orificiilor să nu se
modifice. Acestea trebuie curăţate în mod regulat, deoarece condensul şi praful micşorează suprafaţa
deschiderilor. Experienţa arată că scândurile distanţate şi tabla de oţel perforată rezistă la acest
tratament.
Utilizarea unei plase de rupere a vântului reduce suprafaţa deschiderilor de ventilaţie. Această
reducere depinde de tipul de material din care este realizată învelitoarea. În consecinţă, suprafaţa de
ventilaţie, calculată conform tabelului 5.6., trebuie mărită corespunzător.
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Ventilatoarele
În perioadele de vară cu temperaturi mari şi fără vânt, ventilaţia naturală este problematică în
adăposturile cu lăţimi de peste 25 de metri. Pentru confortul şi bunăstarea bovinelor poate fi benefică
instalarea de ventilatoare. Ventilatoarele pot creşte viteza aerului în adăpost, producând un efect de
răcire a suprafeţei corporale a animalului.
Ventilatoarele se pot instala în zona de odihnă şi cea de furajare, deasupra zonei de aşteptare şi a sălii
de muls. Utilizarea lor este foarte benefică mai ales în ultimele două zone menţionate. În aceste spaţii
aglomerate are loc o creşterea a temperaturii şi confortul animalelor este afectat negativ.
Recomandări pentru ventilatoare:
• Să aibă capacitatea de a produce o viteză a aerului de minim 0,5 metri pe secundă;
• Distanţa dintre ventilatoare să fie echivalentă cu de 10 ori diametrul unui ventilator;
• Să fi amplasate la cel puţin 2,7 metri faţă de nivelul pardoselii;
• Să fie amplasate la cel puţin 3,3 metri faţă de nivelul pardoselii în zona de furajare, zona de
aşteptare sau cea de muls, astfel încât vacile să nu ajungă la ele.
Creşterea producţiei de lapte prin utilizarea unor astfel de sisteme nu a fost demonstrată, dar confortul
animalelor sporeşte şi creşte perioada de odihnă.
Plăcile pentru acoperiş
În timpul verii, plăcile de acoperiş transparente favorizează creşterea temperaturii în interiorul
construcţiei. Un fenomen similar are loc atunci când se utilizează plăci de culoare închisă, comparativ
cu cele de culoare deschisă.
În figurile de mai jos sunt prezentate diverse sisteme de adăpost şi modul în care este influenţată
viteza aerului în funcţie de pereţi.

Figura 5.2. Direcţia fluxului de aer în construcţii în care aerul aderă la suprafaţa tavanului. Deschiderile de
admisie a aerului sunt amplsate în tavan
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Viteza vântului în
interiorul adăpostului
Viteza vântului: 10 m/s
(la înălţimea de 10 m)

Peste 8 m/s
Între 5 şi 8 m/s
Între 2 şi 5 m/s
Sub 2 m/s

Figura 5.3.

Viteza aerului în construcţii complet deschise, în care viteza de traversare a vântului este de 10 m/s

Viteza vântului în
interiorul adăpostului
Viteza vântului: 10 m/s
(la înălţimea de 10 m)

Peste 8 m/s
Între 5 şi 8 m/s
Între 2 şi 5 m/s
Sub 2 m/s

Figura 5.4. Viteza aerului într-un adăpost asemănător, în aceleaşi condiţii ca şi în figura 5.2.
Totuşi, în acest caz construcţia este prevăzută cu un perete lateral de 1,5 metri

Viteza vântului în
interiorul adăpostului
Viteza vântului: 10 m/s
(la înălţimea de 10 m)

Peste 8 m/s
Între 5 şi 8 m/s
Între 2 şi 5 m/s
Sub 2 m/s

Figura 5.5.

Viteza aerului într-o construcţie asemănătoare celei din figura 5.3. Totuşi, în acest caz există un
perete lateral de 0,5 m înălţime chiar sub tavan şi 1,0 m până la sol.
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Viteza vântului în
interiorul adăpostului
Viteza vântului: 10 m/s
(la înălţimea de 10 m)

Peste 8 m/s
Între 5 şi 8 m/s
Între 2 şi 5 m/s
Sub 2 m/s

Figura 5.6.
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Viteza aerului într-o construcţie asemănătoare celei din figura 5.3. Partea deschisă a peretelui
a fost acoperită cu plasă de rupere a vântului.

6. Echipamentul şi tehnologia
Echipamentele, aleile de circulaţie şi sistemul de adăpare trebuie proiectate astfel încât să răspundă
nevoilor bovinelor. De asemenea, este important să se utilizeze materialele cele mai potrivite în funcţie
de obiectivele urmărite.

6.1. Echipamentul
Echipamentul din sistemul de adăpost este utilizat în primul rând pentru a delimita zonele în care sunt
ţinute animalele. Termenul de “echipament” se referă la separatoare de cuşete, porţi, panouri
despărţitoare pentru boxe, fronturi de furajare, limitatoare la nivelul greabănului, limitatoare frontale,
limitatoare la nivelul pardoselii, adăpători cu clapetă şi colective, balustrade de distanţare/delimitare,
precum şi echipament pentru sala de muls/zona de aşteptare.
Designul echipamentului
Materialele utilizate pentru construcţia spaţiilor de cazare şi, în special, cele utilizate pentru relizarea
boxelor şi a echipamentului cu care animalul intră în contact, trebuie să nu fie dăunătoare şi să poată fi
curăţate şi dezinfectate temeinic.
Spaţiile de cazare şi dispozitivele de imobilizare a animalelor trebuie realizate şi întreţinute astfel încât
să nu existe muchii ascuţite sau protuberanţe care pot provoca rănirea animalelor sau le pot fi
dăunătoare în alt mod (Directiva Consiliului 98/58/CEE).
Până la elaborarea unor norme comunitare cu privire la această chestiune, care trebuie tanspuse în
legislaţia naţională, circuitele şi instalaţiile electrice trebuie realizate în conformitate cu legislaţia
naţională, astfel încât să se evite electrocutarea (Directiva Consiliului 91/629/CEE).
Legislaţia românească prevede că materialele utilizate pentru construcţia adăposturilor şi, în special,
pentru boxele şi echipamentele cu care animalele pot intra în contact nu trebuie să fie dăunătoare
pentru animale şi trebuie să poată fi curăţate şi dezinfectate riguros.
Adăposturile şi accesoriile pentru legarea animalelor trebuie să fie construite şi întreţinute astfel încât
să nu aibă margini ascuţite sau proeminenţe care să poată răni animalele.
Până la elaborarea unor reguli comunitare în acest sens, ce trebuie să fie transpuse în legislaţia
naţională, circuitele electrice şi echipamentul trebuie să fie instalate în conformitate cu normele
naţionale în vigoare, pentru a se preveni şocurile electrice (Ordinul ANSVSA nr.75 din 15 august
2005).
În plus, este necesar ca echipamentul să permită animalelor să adopte poziţiile naturale de adăpare,
furajare, mişcare sau odihnă. De asemenea, este indicat ca designul echipamentelor să prevină
ruperea crotalilor din urechi, a emiţătoarelor ataşate animalelor sau altor dispozitive asemănătoare.
Totodată, echipamentul trebuie conceput fără deschideri în care animalele ar putea să se
înţepenească.
Este indicat să se evite unghiurile mai mici de 90°, precum şi fisurile înguste în punctele de îmbinare a
elementelor de construcţie. Capetele bolţurilor şi şuruburilor trebuie zencuite sau “ascunse” prin alte
metode. În jurul stâlpilor trebuie turnat beton, pentru a-i menţine curaţi şi uscaţi. Este indicat ca întregul
echipament să aibă suprafeţe netede şi rotunjite. În acest fel se reduce cantitatea de praf depusă,
cantitatea de resturi şi umezeala. În plus, astfel de suprafeţe fac echipamentul uşor de curăţat.
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6.2. Materialele
6.2.1. Selectarea materialelor
Echipamentul pentru fermă trebuie realizat din materiale care rezistă la solicitarea exercitată de
bovine, echipamentul mecanic şi procesul de curăţare. Rezistenţa echipamentului depinde de
funcţiile îndeplinite şi de locul de amplasare – de exemplu în sălile de muls, pe alei, în zonele de
odihnă, la nivelul barierelor de furajare etc.
La selectarea materialelor este foarte important să se ia în calcul durabilitatea, timpul necesar pentru
lucrările de întreţinere şi costurile. Durata de viaţă poate depinde de compoziţia şi calitatea
materialului. Echipamentul trebuie să reziste la curăţarea realizată în conformitate cu modul de
funcţionare şi amplasament.
Echipamentul de fermă se poate realiza din următoarele materiale: oţel, oţel inoxadibil, beton, lemn,
plastic, aluminiu etc.
Este indicat ca elementele de finisare folosite în locuri expuse şi, în special, în medii agresive (de
exemplu la baza stâlpilor de rezistenţă), să fie rezistente şi durabile.
Acestea pot fi executate dintr-un material masiv.
6.2.2. Tratarea suprafeţelor
Gradul de solicitare a suprafeţelor este foarte mare în arealul unei ferme. Mediul chimic este relativ
agresiv şi uzura mecanică a instrumentelor şi instalaţiilor tehnice este foarte mare. La fel de importantă
este şi uzura produsă de animale. Ruginirea şi corodarea componentelor de oţel afectează negativ
condiţiile de mediu din fermă.
Experimentele cu privire la folosirea de materiale de protecţie au arătat că echipamentul şi animalele
pot fi protejate într-o anumită măsură prin diverse metode. Deterioararea cauzată de coroziune poate
fi limitată dacă se aleg dimenesiunile şi materialele adecvate, precum şi un înveliş anticoroziv.
Combinaţia dintre oţel normal şi oţel inoxidabil constituie o soluţie excelentă, dacă cel inoxidabil se
utilizează în locurile cele mai expuse la coroziune.
Protecţia trebuie aplicată întotdeauna respectând instrucţiunile producătorului. La suprafeţele
betonate, este necesar ca stratul protector să se aplice doar după ce betonul s-a întărit suficient. În caz
contrar, apa continuă să se evapore din beton şi degradează stratul de protecţie. De asemenea, stratul
de protecţie trebuie lăsat să se întărească suficient, înainte de trecerea în exploatare a construcţiei.
Pentru a obţine efectul scontat, aplicarea protecţiei trebuie efectuată cu mare atenţie.
Potenţiale tipuri de protecţie:
• Galvanizare
• Înveliş de materiale sintetice: răşină epoxidică, poliuretan, acril
• Vopsire
• Produse bituminoase.

6.3. Curăţarea
Foarte important pentru durata de viaţă a adăpostului este ca acesta să poată să fie curăţat temeinic.
Aplicarea unor standarde de igienă înalte în adăpostul pentru animale creşte durata de viaţă a
echipamentului şi a elementelor de construcţie.
Curăţarea este cea mai simplă şi mai eficientă soluţie pentru reducerea coroziunii, de exemplu
îndepăratarea resturilor de furaje şi dejecţii în punctele de fixare şi îmbinare a echipamentelor.
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Curăţenia trebuie efectuată astfel încât să nu aibă efecte dăunătoare asupra animalelor din adăpost.
Totodată, curăţenia realizată în mod regulat are un efect benefic pentru bunăstarea bovinelor.
Echipamentul trebuie să reziste la acţiunea apei, agenţilor de curăţare şi dezinfectanţilor cu utilizare
uzuală. Acesta trebuie să aibă o suprafaţă netedă şi, eventual, impermeabilă, uşor de curăţat şi care
nu atrage murdăria şi umezeala. De asemenea, trebuie să reziste la curăţarea mecanică, la aparate
de curăţat cu presiune mare şi aburi, precum şi la dezinfectare, ţinând cont de funcţionare şi
amplasament.

6.4. Pardoselile
Pardoselile trebuie să reziste la solicitarea exercitată de animale, solicitarea mecanică şi chimică, şi să
fie rezistente la umezeală. Pentru spaţiile amenajate în aer liber, pardoseala trebuie să fie rezistentă la
îngheţ.
6.4.1. Recomandări cu privire la pardoselile betonate
Aleile pentru circulaţia animalelor nu trebuie să fie alunecoase, iar suprafaţa lor trebuie să fie cât mai
delicată. Pardoselile alunecoase pot cauza accidente la nivelul membrelor, în urma căderii sau
alunecării animalului.
Pardoselile cu asperităţi pot provoca răni ale genunchilor şi membrelor, precum şi uzura ongloanelor.
Zona cu aşternut trebuie să fie uscată şi să nu permită alunecarea. Aceasta se poate menţine uscată
dacă pardoseala are o pantă de scurgere şi un strat subţire de aşternut sau pardoseala este dreaptă şi
acoperită cu un strat gros de aşternut.
În aceste condiţii, animalele pot elibera căldură şi apă prin părţile corpului aflate în contact cu
aşternutul. Dacă suprafaţa de contact este umedă şi caldă, creşte riscul de apariţie a iritaţiilor şi
inflamaţiilor (pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi capitolul al 9-lea cu privire la cuşetele
individuale de odihnă şi aşternutul adânc pentru vacile de lapte şi capitolul al 8-lea cu privire la
cuşetele individuale de odihnă şi aşternutul adânc pentru tineretul bovin).
Aleile de circulaţie cu pardoseli betonate trebuie să aibă o suprafaţă netezită sau cu profile. Scopul
acestor profile este să conducă fluidele de la nivelul pardoselii la canalele de scurgere, astfel încât
pardoseala să rămână cât mai uscată. În pardoseala de beton plină se pot realiza şănţuleţe cu ajutorul
unei maşini de frezat speciale. Astfel, pardoseala nu mai este alunecoasă. Dimensiunile din figura 6.1.
sunt cele rezultate în urma prelucrării pardoselii cu maşina de frezat.

Figura 6.1.

Exemplu de profil pentru pardoselile
betonate ale aleilor de circulaţie
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Suprafeţele betonate noi pot fi atât de dure încât cauzează o uzură gravă a ongloanelor, precum şi a
pielii din zona periferică exterioară a membrelor posterioare şi a genunchilor. De aceea, este necesar
ca aleile de circulaţie să fi acoperite cu un strat protector înainte ca adăpostul să înceapă să fie utilizat.
Utilizarea nisipului în cuşetele de odihnă poate duce la o aderenţă mai bună a pardoselii din zona aleii
de circulaţie (prin depunerea acestuia pe pardoselă în momentul ridicării animalelor din cuşetele
individuale).
Suprafeţele betonate din adăpătorile colective pot fi protejate de eroziune. Dacă şi baza jgheabului
pentru adăpare este realizată din beton, este indicat ca fermierul să aleagă un beton rezistent, care
este impermeabil şi conceput pentru un mediu agresiv.
Pardoselile din sectorul de muls
Pardoseala din canalul operatorului sălii de muls şi camera de depozitare a laptelui trebuie să aibă o
protecţie împotriva uzurii mecanice şi chimice. Protecţia se poate realiza cu gresie dreptunghiulară,
dale de beton poliester sau răşină epoxidică.
Este indicat ca îmbinările dintre pereţi şi pardoseală să fie protejate împotriva umezelii. Acest lucru se
poate face prin aplicarea unui material izolator anticoroziv sau prin căptuşirea suprafeţei cu un
material anticoroziv. Un colţ rotunjit este şi mai uşor de curăţat. Pardosela betonată din canalul
operatorului sălii de muls este foarte dură şi îngreunează deplasarea mulgătorului. De aceea, se
recomandă aplicarea unui grătar sau a unei saltele. Grătarul poate fi reglabil, astfel încât mulgătorul
să-şi asigure înălţimea optimă de lucru, şi este indicat să fie dintr-un material anticoroziv – de exemplu
plastic sau oţel inoxidabil.
Este necesar ca suprafaţa de sub grătar să fie uşor de curăţat. În acest spaţiu, pardoseala poate fi
executată cu o pantă de 10% înclinată către un canal de scurgere, care transportă lichidul la o fosă de
colectare sau la o pompă de refulare. Înainte de refulare lichidul necesită o decantare prealabilă.
În standul de muls, pardoseala nu trebuie să fie alunecoasă şi să fie delicată pentru animale. La
pardoselile betonate se aplică un înveliş, care poate fi un produs bazat pe răşină epoxidică, la care se
adaugă nisip. Dacă se aplică alte materiale antiderapante se poate renunţa la înveliş. Asfaltul cilindrat
nu are nevoie de un înveliş protector.
Este indicat ca pardoseala standului să aibă o pantă de 2% către un canal de scurgere, departe de
marginea canalului mulgător. Canalul de scurgere trebuie curăţat după fiecare muls şi este bine să fie
ţinut deschis.
Se pot utiliza şi alte materiale de învelire a pardoselii decât cele menţionate în această secţiune, cu
condiţia să fie rezistente la acţiunea factorilor mecanici şi chimici.
6.4.2. Recomandări pentru pardoselile cu grătare
Pardoselile tip grătar ajută la menţinerea unei suprafeţe curate şi uscate. Este necesar ca aceasta să
fie concepută astfel încât să nu provoace răniri atunci când animalele presează dejecţiile, urina,
aşternutul şi resturile de furaje printre spaţiile dintre elementele de grătar.
Suprafeţe de plimbare şi abateri admisibile
Pardoselile complet acoperite cu grătare trebuie să aibă o suprafaţă de plimbare uniformă şi margini
rotunjite, iar fiecare element să fie bine fixat. Înainte de a fi livrate de la fabrică, marginile ascuţite şi
bavurile trebuie îndepărtate.
Suprafaţa elementelor trebuie să fie plăcută la mers, atât pentru animale, cât şi pentru oameni.
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Pardoselile cu grătare cu elemente înguste sunt mai uşor de curăţat, dar elementele mai late asigură
sănătatea ongloanelor şi a picioarelor. În practică, o suprafaţă a deschiderilor de 20-30% din suprafaţa
pardoselii s-a dovedit a fi una adecvată. În tabelul 6.1 sunt date recomandări privind suprafaţa de mers
şi mărimea deschiderilor pentru pardoseli cu grătare din beton.
Tabelul 6.1.

Dimensiuni recomandate pentru elementele de pardoseală cu grătare

Viţei
Tineret bovin

Vaci

< 12 luni
> 12 luni

Lăţimea
suprafeţei
Deschiderea,
de contact, mm mm
80
20
100
25
100
30
120
35
120
140

35
40

Este indicat ca diferenţa de nivel dintre două elemente de grătar învecinate să nu depăşească 3
milimetri. De asemenea, lăţimea deschiderilor să nu varieze mai mult de +/- 10% şi niciodată cu peste
+/- 3 millimetri. Acest lucru se aplică şi în cazul spaţiilor dintre elementele de grătar.

6.5. Sistemul de adăpare şi alocarea per efectiv
Furnizarea din abundenţă a unei ape potabile de calitate este crucială pentru producţia de lapte şi
sănătatea bovinelor. Vacile cu performanţe ridicate consumă până la 100 de litri de apă în decursul a
24 de ore.
Toate animalele trebuie să aibă acces la cantităţi corespunzătoare de apă potabilă sau să-şi satisfacă
necesarul de lichide din alte surse. Echipamentul de furajare şi adăpare trebuie proiectat, construit şi
amplasat astfel să se reducă la minim contaminarea hranei şi a apei, precum şi efectele dăunătoare
ale competiţiei dintre animale (Directiva Consiliului 98/58/CEE).
Toate animalele trebuie să aibă acces la o sursă de apă adecvată sau să-şi poată satisface necesarul
de lichide prin alte mijloace.
Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie
reduse la minimum riscul de contaminare a hranei şi a apei şi efectele dăunătoare ale competiţiei
dintre animale (Ordinul ANSVSA nr. 75 din 15 august 2005).
Se recomandă amplasarea adăpătorilor colective de apă în locurile în care bovinele pot consuma apă
în cantităţile de care au nevoie.
6.5.1. Dimensionarea instalaţiei de furnizare a apei
Boxele trebuie prevăzute cu două surse de apă şi, prin urmare, cel puţin două adăpători cu clapetă.
Adăpătorile se pot instala în spaţiul despărţitor dintre două boxe, astfel încât să deservească vacile din
ambele boxe.
Sistemul de alimentare cu apă pentru adăpătorile cu clapetă trebuie să asigure un debit de cel puţin 10
litri pe minut per adăpătoare, când 20% din efectiv bea apă simultan. Când debitul apei scade la sub 7
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litri pe minut, frecvenţa şi timpul total de adăpare cresc.
Este indicat ca o adăpătoare cu clapetă să aibă o deschidere de cel puţin 0, 06 m2, un diametru de circa
30 de centimetri sau o deschidere echivalentă. Preferabil este o adăpătoare orizontală şi largă. Totuşi,
adăpătoarea trebuie să fie atât de adâncă astfel încât animalul să poată introduce botul până la nivelul
de 3-4 cm de la fundul adăpătorii. La viţei, este bine ca adăpătorile să nu poată fi complet golite.
Sistemele de stabulaţie liberă
În sistemele cu întreţinere liberă se recomandă utilizarea adăpătorilor colective în locul celor cu
clapetă. Pentru fiecare grup de animale trebuie să existe întotdeauna două adăpători colective de apă.
Astfel, se asigură condiţii propice pentru adăparea vacilor care ocupă poziţii ierarhice inferioare.
Capacitatea recomandată a unei adăpători colective este de 200-300 de litri de apă, iar debitul apei să
fie de cel puţin 10 litri pe minut. Volumul jgheabului se poate reduce la aproximativ 100 de litri, dacă
instalaţia de apă poate asigura un debit de 15-20 de litri pe minut.
6.5.2. Amplasare adăpătorilor cu clapetă şi a celor colective
În tabelul 6.2. este prezentat modul în care este indicat să se amplaseze adăpătorile cu clapetă şi
colective, precum şi numărul de capete pe adăpător cu clapetă sau 1 metru de adăpătoare colectivă.
Designul dispozitivelor de adăpare nu trebuie să dăuneze bovinelor.
Adăpători cu clapetă
Adăpătoarea cu clapetă se instalează deasupra ieslei sau la nivelul partiţiilor dintre boxe, lângă zona
de furajare, pentru a evita vărsarea apei în zona de odihnă. În tabelul 6.2. este indicată înălţimea de
instalare faţă de pardoseală pentru diverse categorii de bovine, precum şi numărul maxim de animale
per dispozitiv. Experimentele realizate în Ungaria au arătat o creştere a frecvenţei de adăpare, o
scădere a consumului de apă şi a producţiei de lapte la vacile care au folosit adăpători cu clapetă,
comparativ cu cele care au folosit adăpători colective. La adăpătorile cu clapetă, consumul a fost de 35 litri pe minut comparativ cui 10 litri pe minut la cele colective.
Adăpători colective
Locul ideal de instalare a adăpătorile colective este pe aleile de trecere sau în zona de furajare, în
funcţie de frontul de furajare. În jurul dispozitivelor de adăpare este nevoie de spaţiu liber suficient,
pentru ca vacile să poată trece pe lângă cele care se adapă. Se recomandă o adâncime de 0,1-0,2
metri şi o lăţime de cel puţin 40 de centimetri.
Tabelul 6.2. Proiectarea spaţiului pentru adăpare

Greutatea animalului (în kg), de la
Distanţa dintre marginea superioare a adăpătorii
cu clapetă faţă de locul de staţionare (metri)
Număr de capete per adăpătoare cu clapetă
Număr de capete per 1 metru adpătoare
colectivă/jgheab
Distanţa dintre marginea superioare a adăpătorii
şi locul de staţionare, maximă, m
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Pentru a minimiza cantitatea de dejecţii din apă, adăpătorile colective/cu clapetă se pot instala pe o
platformă înălţată deoarece bovinele nu urcă pe platformă cu membrele posterioare. O altă soluţie
indicată presupune montarea unei balustrade de distanţare, ca în figura 6.3., dar aceasta nu împiedică
complet contaminarea apei cu dejecţii.
În general, utilizarea unei platforme nu este recomandată.

Min. 40 cm
NA
a) 10 - 20 cm

Figura 6.2.

b) 5 cm
c) 5 - 15 cm

Recomandări privind adăpătorile
a) Adâncimea adăpătorii
b) Nivelul de umplere
c) Nivelul de apă care trebuie să rămână constant

Pentru ca vacile să se poată adăpa în mod natural (sorbind), înălţimea la care se află suprafaţa apei
trebuie să le permită o înclinare a capului la un unghi de 60° faţă de aceasta (în plan orizontal). Vaca
poate adopta o poziţie de adăpare naturală atunci când apa se află la 0,70 – 0,80 metri faţă de locul pe
care stă.

Figura 6.3.

Adăpătoare colectivă prevăzută cu balustrade de distanţare
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Igiena
Contaminarea apei din adăpători cu dejecţii, urină sau resturi de furaje nu poate fi evitată. De aceea,
este necesar ca dispozitivele de adăpare să fie curăţate în mod regulat. Este indicat ca aceste
dispozitive să fie concepute astfel încât să se poată depune cât mai puţină mizerie şi să faciliteze
curăţarea lor. La adăpătoarea colectivă se poate instala o ţeavă de scurgere mare sau poate avea un
sistem care permite golirea prin răsturnare. Totodată, cele cu fundul rotunjit sunt mai uşor de curăţat
decât cele cu unghiuri drepte.
6.5.3. Tipuri de sisteme de furnizare a apei
Conducta principală de alimentare cu apă este indicat să fie construită ca un sistem tip circuit, astfel
încât apa să poată fi recirculată, şi în acest fel se evită îngheţarea apei pe perioada iernii. Presiunea
apei trebuie să fie constantă.
La conducta principală sunt conectate ţevi secundare scurte, care se conectează ulterior la
adăpătorile colective/cu clapetă. În acest mod se poate asigura permanent apă proaspătă.
Nu este recomandat ca adăpătorile colective să comunice, deoarece apa murdară este transportată
dintr-un dispozitiv în altul.
Protecţia împotriva îngheţului
Orice instalaţie de furnizare a apei dintr-o fermă trebuie să fie rezistentă la îngheţ. Conducta principală
poate fi protejată de îngheţ prin montarea unei pompe de recirculare sau a unui conductor electric.
Informaţii generale
Trebuie să existe posibilitatea ca bovinele să fie adăpate în cazul în care sistemul de furnizare a apei
se defectează. Este necesar ca apa din adăpătorile colective sau cu clapetă să nu poată refula în
instalaţia principală.
Se recomandă utilizarea de apometre şi filtre (pentru îndepărtarea impurităţilor) la conductele
principale din fiecare sector de fermă. Apometrul permite fermierului să înregistreze permanent
consumul de apă şi astfel el poate identifica rapid o eventuală pierdere de apă. Este indicat să se
verifice periodic consumul de apă, prin înregistrarea consumului zilnic.
Temperatura apei influnţează consumul de apă, consumul furajer şi producţia de lapte a fiecărei vaci.
Lucrările de specialitate menţionează efectul negativ al apei cu o temperaturtă prea scăzută sau prea
mare. Concluziile unui studiu suedez arată că apa consumată la 3 grade Celsius a dus la o scădere a
producţiei de lapte, comparativ cu nivelul obţinut la o temperatură a aerului situată în intervalul 10-24oC
(Andersson, 1984). Un alt studiu realizat într-o perioadă caldă de vară a demonstrat că vacile care au
avut la dispoziţie apă de băut cu temperatura de 10 grade au ingerat o cantitate mai mare de substanţă
uscată şi a crescut producţia de lapte comparativ cu situaţia în care au primit apă cu o temperatură de
28 de grade.
Pentru a asigura maximizarea producţiei de lapte, se recomandă furnizarea de apă cu temperatura în
intervalul 10-20 grade, atât vara cât şi iarna.

6.6. Distribuirea materialului pentru aşternut
Bovinele au nevoie de o zonă de odihnă curată, moale şi uscată. Aceasta este o condiţie de bază
pentru igiena şi sănătatea ugerului, precum şi pentru confortul animalelor. În consecinţă, zona de
odihnă trebuie să fie bine aşternută. Distribuirea aşternutului trebuie să fie uşor de realizat de către
lucrători, deoarece această activitate se efectuează în mod frecvent.
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Distribuirea manuală
Distribuirea manuală a aşternutului este tipică în sistemul de întreţinerea liberă, în cuşete individuale
de odihnă. În timpul distribuirii materialelor pentru aşternut, lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea de a
inspecta animalele. Această activitate este consumatoare de timp şi necesită mult efort fizic şi de
aceea este mai bine ca distribuirea unor cantităţi mari de aşternut să fie efectuată cu ajutorul utilajelor.
Încărcătoarele
Încărcătoarele autopropulsate sau tractoarele dotate cu echipamente de încărcare se folosesc în
special acolo unde se utilizează aşternutul adânc, încărcătoarele descărcând materialele direct în
zona cu aşternut adânc. De aceea, este important ca stratul de aşternut adânc să fie stabil şi corect
realizat, pentru a evita afundarea şi blocarea încărcătorului. După descărcare, materialul pentru
aşternut se împrăştie manual pentru a obţine o suprafaţă uniformă. După ce a fost utilizat în zona cu
aşternut adânc, încărcătorul trebuie curăţat înainte de o nouă utilizare - de exemplu pentru
manipularea furajelor.
Utilaje pentru aşternut
Utilajele pentru aşternut sunt recomandate pentru sistemele de adăpost cu stabulaţie liberă. Pentru
sistemele cu întreţinere liberă, există mai multe tipuri de utilaje disponibile, atât pentru aşternutul
adânc cât şi pentru cuşetele individuale de odihnă.
Sistemele de stabulaţie liberă-aşternut adânc
În sistemele de stabulaţie liberă cu aşternut adânc, echipamentul pentru aşternut este montat pe o
şină fixată în tavan sau pe un tractor ori încărcător. Echipamentele pentru aşternut pe şină necesită o
construcţie solidă, care poate suporta greutatea combinată a acestuia şi a materialelor pentru
aşternut. De asemenea, trebui să existe un spaţiu în care echipamentul se opreşte pentru încărcarea
paielor. Echipamentul nu trece prin zona cu aşternut adânc, acesta fiind cel mai mare avantaj.
Tractoarele sau încărcătoarele pe care sunt montate utilajele pentru aşternut trebuie aduse în zona cu
aşternut adânc pentru a se asigura o distribuţie uniformă a materialului (paie). Pentru a evita blocarea
tractorului, este important ca stratul de aşternut să fie corect realizat şi stabil. După ce a fost utilizat pe
aşternutul adânc, tractorul/încărcătorul trebuie curăţat înainte de a fi folosit la alte activităţi.
Unele modele noi de echipamente pentru aşternut pot fi montate pe un încărcător cu braţ telescopic,
evitându-se astfel intrarea în zona cu aşternut adânc. Pentru utilizarea acestora, în afara adăpostului
este necesar să existe căi de acces bine amenajate, iar în interior posibilităţi de acces fără dificultate în
spaţiul de deasupra zonei cu aşternut adânc.
Sistemele de stabulaţie liberă – cuşete individuale de odihnă
Echipamentele pentru aşternut pentru cuşetele individuale de odihnă sunt utilaje autopropulsate sau
montate pe un mini-încărcător. Acestea pot manipula paie tocate, rumeguş etc. Majoritatea distribuie
aşternutul fără să apară probleme cu nivelul de praf. Pe lângă distribuirea aşternutului, unele modele
sunt dotate şi cu un plug raclor pentru a curăţa aleea din spate şi o perie rotativă pentru a curăţa partea
din spate a cuşetelor. Pentru a putea folosi peria rotativă, este necesar să existe partiţii de cuşete fără
stâlpi în partea din spate. Înainte de a scoate utilajul pentru aşternut de pe aleea de circulaţie pentru
vaci, acesta trebuie curăţat.
Tocătoarele de paie
Tocătoarele de paie sunt montate pe tractoare, încărcătoare sau încărcătoare telescopice. În
principiu, acestea sunt concepute pentru sistemele cu aşternut adânc. Tocătorul de paie poate sufla
materialele peste aşternutul adânc, nefiind necesar să intre în această zonă. Cel mai mare dezavantaj
al acestui utilaj este că produce o cantitate mare de praf. În plus, dacă există pietre în materialele
pentru aşternut, animalele sau lucrătorii pot fi răniţi.
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6.7. Manipularea dejecţiilor
În funcţie de sistemul de adăpost, dejecţiile sunt manipulate în stare solidă sau lichidă.
6.7.1. Sistemele pentru gunoi de grajd integral
Sistemele pentru gunoi de grajd integral sunt utilizate pe scară largă în sistemele de adăpost cu
întreţinere liberă.
Sistemul de evacuare prin spălare
Sistemul se bazează pe canale adânci de dejecţii, în care dejecţiile solide sunt evacuate în amestec cu
dejecţiile lichide în canalul transversal. Dejecţiile trebuie să fie bine omogenizate, iar pompa trebuie să
aibă suficientă putere pentru a crea presiunea care împinge dejecţiile în canalul transversal/pentru
spălarea inversă în canalul transversal. Sistemul implică riscul unei emisii puternice de H2S şi amoniac
în timpul spălării.
Sistemul pentru gunoi de grajd integral tip circuit
Un circuit pentru gunoi de grajd integral este un sistem în care canalele sunt concepute ca un circuit,
utilizat în stabulaţia liberă. O parte a circuitului se află în exteriorul adăpostului, constând dintr-o fosă
de omogenizare, dotată cu un agitator cu palete şi o pompă de dejecţii. Agitatorul serveşte la
omogenizarea dejecţiilor, iar pompa la pomparea dejecţiilor în spaţiile de depozitare. Dejecţiile gunoiul
de grajd integral se omogenizează o dată pe zi.
Racordul dintre canalele de dejecţii şi fosa de omogenizare trebuie să fie etanş (la aer) – de exemplu
utilizând cu o gardă de apă – pentru a nu permite pătrunderea H2S în adăpost.
Lăţimea canalelor de dejecţii nu trebuie să varieze cu mai mult de un coeficient 2, iar lăţimea minimă
este de 1,5 metri. Fosa de omogenizare poate fi acoperită cu grătare de beton sau un planşeu similar
care nu poate fi îndepărtat cu mâna. Aceasta trebuie împrejmuită.
Sistemul funcţionează optim când nivelul gunoiului de grajd integral din canale atinge minim 0,4 metri
şi maxim 0,8 metri. Sistemul trebuie să fie operaţional încă din prima zi de utilizare a adăpostului şi
trebuie pornit cu apă în canale. Sistemul de dejecţii lichide tip circuit funcţionează foarte bine în
practică şi este uşor de gestionat. Acesta implică însă riscul unor emisii de amoniac mari.
Siguranţa funcţionării sistemului de gunoi de grajd integral
Pomparea şi omogenizarea dejecţiilor creează un risc mare de degajare a hidrogenului sulfurat (H2S ).
Valorile limită recomandate pentru emisiile de H2S sunt prezentate în secţiunea 5.2.5. Pentru a fi siguri
că nu există o concentraţie de gaze toxice periculoasă în adăpost, nivelul limită recomandat este sub
0,5 ppm. Situaţii periculoase apar la agitarea dejecţiilor şi golirea canalelor. În aceste situaţii s-au
înregistrat cazuri de moarte a animalelor şi de aceea trebuie luate măsuri speciale. La golirea
canalelor de dejecţii se poate accepta cu intermitenţă o concentraţie de 5 ppm.
Dacă există un risc mare de a se înregistra emisii de H2S, de exemplu dacă dejecţiile au fost stocate în
canale fără a fi amestecate pentru o perioadă îndelungată, animalele şi personalul trebuie să iasă din
adăpost, înainte de omogenizare sau pompare.
6.7.2. Sistemele mecanice de evacuare a dejecţiilor în sistemele de adăpost cu stabulaţie liberă
Atât în sistemele cu aşternut adânc, cât şi în cele cu cuşete individuale de odihnă, pe aleile de
circulaţie se pot folosi toate sistemele racloare. Este de preferat ca plugurile racloare să aibă o
margine de cauciuc, pentru a evita uzura pardoselii şi suprafeţele alunecoase.
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Se recomandă ca toate structurile mobile să aibă o protecţie corespunzătoare pentru a evita rănirea
vacilor şi a personalului. Viteza sistemului raclor trebuie să fie atât de redusă încât să permită vacilor
să se dea la o parte ca să nu fie rănite. Deschiderile către canalul transversal trebuie împrejmuite,
pentru a împiedica căderea animalelor şi a oamenilor.
Sistemul raclor cu cablu
Este important ca deplasarea în faţă a plugului raclor să se facă cu o viteză scăzută şi constantă. Este
necesar ca două alei deservite de acelaşi sistem raclor să aibă lungimi egale. Rotoarele din colţuri se
amplasează la acelaşi nivel pentru a evita uzarea rapidă a cablului; totuşi, cablul trebuie să fie situat
destul de aproape de pardoseală pentru ca animalele să nu se împiedice de el. Atunci când se
foloseşte un sistem raclor cu cablu, este necesar ca aleile transversale să fie curăţate manual.
Sistem raclor hidraulic
Sistemul raclor hidraulic permite existenţa unor alei cu lungimi inegale. Sistemul funcţionează în trepte
şi se poate reduce raza de acţiune la nivelul pardoselii. Şi în cazul acestui sistem este necesar ca aleile
transversale să fie curăţate manual.
Sistem raclor cu acţionare automată
Cunoscut şi sub denumirea de robot raclor, acesta funcţionează prin conectarea la un acumulator şi
necesită cuplarea la o sursă de alimentare cu energie pentru încărcarea acumulatorului. Este
important să se mişte cu o viteză redusă şi constantă. Şi în cazul acestui sistem este necesar ca aleile
transversale să fie curăţate manual. În prezent, sistemul este recomandat doar pentru pardoseala cu
grătare.
Tractor sau încărcător cu plug raclor
Atunci când curăţarea aleilor de circulaţie se face cu un tractor sau un încărcător, este important ca
lăţimea aleilor şi spaţiul din colţuri să permită trecerea utilajului. În cazul folosirii acestui sistem, aleile
nu trebuie neapărat să aibă lungimi egale. În plus, poate curăţa şi aleile de traversare. În schimb,
pentru realizarea curăţeniei este necesar ca utilajul să fie manevrat de un şofer. În plus, după
îndepărtarea dejecţiilor, este necesar ca tractorul sau încărcătorul să fie curăţate înainte de a fi folosite
pentru alte activităţi.
Siguranţa utilizării sistemului mecanic
Sistemele racloare mecanice trebuie să fie concepute astfel încât să nu provoace răni animalelor sau
lucrătorilor, când se află în uz, dar şi când staţionează. O atenţie specială trebuie să se acorde spaţiilor
în care sistemul raclor poate bloca animalele sau lucrătorii, de exemplu în dreptul deschiderilor către
canalele transversale.
6.7.3. Aşternutul adânc
De cele mai multe ori, aşternutul adânc este evacuat din adăpost o dată sau de două ori pe an. În
boxele pentru fătare şi pentru tratament, evacuarea se face mai des. În general, aşternutul adânc este
îndepărtat cu ajutorul unui încărcător. Acesta este încărcat într-o remorcă şi poate fi transferat într-o
maşină de împrăştiat dejecţii. Pentru o evacuare rapidă şi eficientă, este important să existe posibilităţi
bune de acces în zona cu aşternut adânc, iar spaţiul să fie suficient pentru manipularea şi încărcarea
aşternutului uzat.
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7. Sectorul de fătare
Este recomandat ca fătarea să aibă loc în boxe de fătare, amplasate astfel încât îngrijitorii să treacă
frecvent pe lângă ele. Boxele trebuie fie curate şi să fie pregătite cu aşternut proaspăt înainte de
fiecare fătare. Este indicat ca viţelul să rămână cu vaca cel puţin în primele 24 ore după fătare.
Este bine ca vaca să nu fie legată în boxa de fătare, pentru a se putea mişca în mod natural pe durata
fătării şi să aibă posibilitatea să-şi lingă viţelul după naştere. În cazul existenţei unor infecţii cu
partuberculoză sau salmonelă în fermă, viţelul trebuie scos cât mai repede posibil din boxa de fătare.

7.1. Boxa de fătare
Se recomandă o boxă de fătare la 30 de vaci, aflate în aceeaşi perioadă de fătare. Amplasamentul
boxelor trebuie să faciliteze o cât mai bună supraveghere. În tabelul 7.1 sunt prezentate dimensiunile
recomandate pentru o boxă de fătare.
Tabelul 7.1.

Dimensiunile boxei de fătare

Rase

Mici Mari

Suprafaţa minimă, m2

10,0

12,0

Lăţimea şi lungimea minime, m

3,0

3,0

Înălţimea pereţilor laterali, minim, m

1,3

1,3

Partiţiile
Este indicat ca pereţii despărţitori să aibă o suprafaţă solidă pentru a evita contaminarea cu dejecţii de
la vacile din boxele învecinate şi suptul încrucişat. Dacă pereţii despărţitori sunt deschişi, este necesar
ca distanţa maximă dintre barele verticale să fie de 10 centimetri. În caz de urgenţă, este util să existe
posibilitatea de a scoate pereţii despărţitori. Este necesar ca fiecare boxă să fie prevăzută cu o poartă
sau o deschidere pentru accesul personalului. În situaţia în care este nevoie de asistenţă pentru
animale, accesul în boxele de fătare trebuie să se facă fără dificultate. De asemenea, este recomandat
să existe posibilitatea de a scoate din boxă o vacă care stă culcată, printr-o poartă frontală sau laterală.
În figura 7.1. este prezentată imaginea unei boxe de fătare.

Figura 7.1. Boxă de fătare cu aşternut de paie care facilitează accesul
personalului
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Limitatorul de furajare
Rolul limitatorului de furajare este să împiedice ieşirea vieţeilor din boxă, permiţând totodată vacii să
mănânce şi să se adape. În plus, este indicat ca boxa de fătare să permită imobilizarea vaci, lucru care
se poate face prin instalarea unui limitator autoblocant pentru furajare.
Pardoseala şi aşternutul
Pardoseala trebuie să împiedice alunecarea. În acelaşi timp, este necesar ca fiecare boxă să aibă
propriul canal de scurgere. În acest mod, boxele de fătare pot fi curăţate individual. În plus, aşternutul
trebuie să fie întotdeauna proaspăt. O soluţie bună constă în aşezarea unui strat de nisip sub aşternut.
În acest fel se împiedică alunecarea, iar aşetrnutul este confortabil pentru odihna vacilor deoarece
nisipul este deformabil. Se aplică un strat de nisip de minim 30 centimetri, care trebuie păstrat uscat şi
curat. Este recomandat să se poată utiliza un aşternut de paie indiferent de tipul de boxă. Pentru
boxele de fătare nu se recomandă folosirea de talaş sau rumeguş.

Figura 7.2.

Boxe de fătare

Apa
Informaţii detaliate cu privire la instalaţiile de furnizare a apei potabile sunt prezentate în secţiunea 6.5.
din capitolul al 6-lea. Se recomandă ca în apropierea boxelor să existe utilităţi pentru spălat, astfel
încât personalul de serviciu să-şi poată curăţa mâinile şi încălţămintea.
Mulsul
În boxele de fătare trebuie să existe posibilitatea de a mulge vacile.
Lumina
Se recomandă ca boxele de fătare să fie întotdeauna bine iluminate (200 lucşi).

7.2. Boxa de fătare colectivă
În cazul în care vacile sunt ţinute în boxe de fătare colective până înainte de momentul fătării, se
recomandă asigurarea unei suprafeţe de 9 m2 pe cap de vacă pentru rasele mari şi 7 m2 pe cap de vacă
pentru rasele mici. Pentru fătare, este necesar să se poată delimita un spaţiu de fătare de 10 m2 . În
plus, este indicat să se poate monta o boxă tip iglu pentru viţei (a se vedea secţiunea 8.1.2, capitolul al
8-lea), deoarece vieţii au nevoie să se odihnească pe aşternut uscat, fără a fi deranjaţi de alte vaci
(viţeii nou-născuţi stau culcaţi 16-18 ore pe zi).
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Figura 7.3. Boxe de fătare colective cu aştenut adânc

Structura
Recomandările privind pereţii despărţitori, limitatorul de furajare, instalaţiile de adăpare, pardoseala şi
aşternutul, iluminatul şi mulsul sunt similare celor prezentate în secţiunea 7.1.
Dezavantajele boxei de fătare colective
“Suptul încrucişat” reprezintă suptul unui viţel de la o altă vacă sau de la mai multe vaci. Acest
comportament se manifestă frecvent în boxele de fătare colective, în special la vacile primipare. Astfel
apare un riscul ca viţelul să nu sugă suficient colostru de la mama sa, prin faptul ca suge laptele de la
alte vaci.

7.3. Utilizarea boxelor de fătare
Utilizarea boxelor de fătare este recomandată din următoarele considerente:
• Viţelul are nevoie de contact fizic cu mama sa. Vaca resimte nevoia de a-şi linge viţelul nounăscut (Edwards şi Broom, 1982).
• Linsul stimulează simţurile şi aparatul locomotor ale viţelului, care încep să funcţioneze rapid.
Linsul are o influenţă pozitivă asupra eliminării resturilor de lichide fetale (Edwards, 1982).
• Nevoia de a-şi linge viţelul poate cauza stres vacii dacă aceasta îşi poate vedea şi auzi
viţelul, dar nu-l poate atinge. (Michanek, 1994).
• Contactul fizic dintre viţel şi vacă, realizat în primele 24 de ore după fătare, influenţează
capacitatea intestinelor de a absorbi anticorpii din colostru (Selman et al., 1971a şi 1971b).
Nu este recomandat:
• Să se folosească boxa de fătare ca boxă de izolare pentru tratarea vacilor rănite sau
bolnave, din cauza apariției riscului de infecţie.
• Să se amâne până în ultima clipă mutarea vacii gestante în boxa de fătare. Mutarea cu
câteva ore înainte de fătare este o situaţie foarte stresantă pentru vacă.
Imunizarea viţelului
Pentru o imunizare mai rapidă şi mai eficientă a viţelului, este recomandat ca fermierul să se asigure
că viţelul primeşte suficient colostru de la mama sa cât mai repede posibil. Este foarte important ca în
primele 6 ore de la naștere viţelul să primească cantitatea necesară de colostru.
Vieţii se nasc fără anticorpi care să-i protejeze faţă de bolilor infecţioase. Colostrul conţine anticorpi.
Prin urmare, viţelul este complet dependent de capacitatea sa de a suge colostru la scurt timp după
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naştere, deoarece pereţii intestinali pot absorbi anticorpii doar în primele 24 de ore după fătare
(Blom&Jensen, 1996).
Nu există nicio garanţie că viţeii ţinuţi în boxe alături de mame sug colostru în primele 6 ore de viaţă.
Acest lucru poate fi îngreunat dacă vaca este stresată sau dacă nivelul ugerului este prea jos
(Edwards, 1982; Selman et al., 1970; Broom, 1983). Un grad optim de imunitate se obţine dacă vaca şi
viţelul rămân împreună în primele zile după fătare şi dacă colostrul este administrat de către fermier
cu ajutorul unui biberon, în primele 6 ore de viaţă ale viţelului (Blom et al., 1984).
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8. Viţeii şi tineretul bovin
Din momentul naşterii până la vârsta de şase luni, bovinele sunt denumite viţei. De la şase luni şi până
la sacrificare sau utilizarea pentru reproducţie, masculii se numesc tauri. Masculii folosiţi la
reproducţie se numesc tauri reproducători. De la şase luni şi până la prima fătare, femelele se numesc
juninci. Tineret bovine este un termen comun pentru masculi şi femele de la vârsta de şase luni până la
sacrificare sau prima fătare la femele şi folosirea la reproducţie a masculilor.
Unele sisteme de adăpost sunt concepute pentru exploatarea tuturor categoriilor în acelaşi spaţiu de
cazare, în timp ce altele sunt concepute doar pentru viţei şi tineret bovin.
Este indicat ca viţeii şi tineretul bovin să aibă acces la un spaţiu de odihnă curat şi uscat, ferit de
curenţi. Potrivit reglementărilor UE, viţeii înţărcaţi de până la 8 săptămâni pot fi ţinuţi în boxe
individuale sau boxe comune. După vârsta de opt săptămâni, este necesar ca viţeii să fie ţinuţi în boxe
colective, cu excepţia cazurilor în care un medic veterinar recomandă izolarea.
Niciun viţel nu poate fi ţinut într-o boxă individuală după vârsta de opt săptămâni, cu excepţia cazurilor
când un medic veterinar certifică că starea sănătăţii sau comportamentul necesită izolarea în vederea
tratării (Directiva Consiliului 97/2/CE).
Ordinul ANSVSA nr.72 din 15 august 2005 prevede că viţeii nu trebuie ţinuţi în boxe individuale după
vârsta de 8 săptămâni, cu excepţia cazului în care un medic veterinar certifică faptul că sănătatea sau
comportamentul viţelului necesită ca acesta să fie izolat pentru a fi supus tratamentului.
Toţi viţeii întreţinuţi în adăpost trebuie inspectaţi de către proprietar sau persoana responsabilă cel
puţin de două ori pe zi. Viţeii ţinuţi în spaţii exterioare trebuie inspectaţi cel puţin o dată pe zi. Atunci
când necesitatea o impune, viţeii răniţi sau bolnavi trebuie izolaţi în spaţii cu aşternut uscat şi
confortabil (Decizia Comisiei 97/182/CE).
Conform ordinului ANSVSA nr.72 din 15 august 2005, toţi viţeii ţinuţi în adăposturi trebuie să fie
inspectaţi de către proprietar sau de către persoana responsabilă de animale cel puţin de două ori pe
zi. Viţeii ţinuţi în aer liber trebuie să fie inspectaţi cel puţin o dată pe zi. Orice viţel suspect de
îmbolnăvire sau rănit trebuie să fie tratat corespunzător fără întârziere, iar consultaţia de către
medicul veterinar trebuie să fie efectuată cât mai repede posibil pentru fiecare viţel care nu răspunde
la îngrijirea dată de îngrijitor. Atunci când este necesar, viţeii bolnavi sau răniţi trebuie să fie izolaţi în
spaţii adecvate, cu aşternut uscat şi confortabil.
Adăposturile destinate viţeilor trebuie construite astfel încât să permită fiecărui viţel să stea culcat, să
se odihnească, să stea în poziţie patrupedă şi să-şi manifeste comportamentul de igienizare fără
dificultate (Decizia Comsiei 97/182/CE).
Oridnul ANSVSA nr.72 din 15 august 2005 stabileşte că adăposturile pentru viţei trebuie să fie
construite în aşa fel încât să permită fiecărui viţel să stea culcat, să se odihnească, să stea în poziţie
patrupedă şi să se lingă fără dificultate.
Viţeii nu trebuie legaţi, cu excepţia situaţiei în care sunt ţinuţi în spaţii comune, când legarea este
permisă pentru perioade nu mai mari de o oră, în vederea alăptării sau administrării înlocuitorilor de
lapte (Decizia Comisiei 97/182/CE).
Oridnul ANSVSA nr.72 din 15 august 2005 prevede că viţeii nu trebuie să fie legaţi, cu excepţia celor
cazaţi în grupuri, care pot fi legaţi pentru perioade de cel mult o oră pentru hrănire cu lapte sau
administrare de substituenţi de lapte.
Sistemul de adăpost, boxele, echipamentul sau ustensilele pentru viţei trebuie curăţate temeinic şi
dezinfectate în mod corespunzător pentru a evita contaminarea încrucişată şi dezvoltarea
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organismelor purtătoare de agenţi patogeni. Materiile fecale, urina şi furajele neconsumate sau
împrăştiate trebuie evacuate ori de câte ori este necesar pentru a reduce la minim mirosurile
neplăcute şi atragerea muştelor şi rozătoarelor (Directiva Consiliului 91/629/CEE).
Ordinul ANSVSA nr.72 din 15 august 2005: Clădirile, boxele, echipamentul şi ustensilele folosite
pentru viţei trebuie să fie curăţate temeinic şi dezinfectate, pentru a se preveni infecţiile încrucişate
sau dezvoltarea organismelor purtătoare de boală. Fecalele, urina şi hrana neconsumată sau
împrăştiată trebuie să fie îndepărtate ori de câte ori este necesar, pentru a se diminua mirosul şi pentru
a nu atrage muşte sau rozătoare.
Pardoselile trebuie să fie netede, dar nu alunecoase pentru a preveni rănirea viţeilor şi concepute
astfel încât să nu producă răni sau alte suferinţe viţeilor care stau în picioare sau culcaţi. Acestea
trebuie să fie corespunzătoare din puncte de vedere al dimensiunilor şi greutăţii viţeilor şi să aibă o
suprafaţă rigidă, plană şi stabilă. Zona de odihnă trebuie să fie confortabilă, curată şi corect drenată,
fără să aibă un impact negativ asupra viţeilor. Pentru toţii viţeii cu vârsta sub două săptămâni trebuie
să se asigure un aşternut corespunzător (Decizia Comisiei 97/182/CE).
Conform condiţiilor stabilite prin Oridnul ANSVSA nr.72 din 15 august 2005, pardoseala trebuie să fie
netedă, dar nealunecoasă, astfel încât să se prevină rănirea viţeilor, şi trebuie proiectată astfel încât
să nu provoace răniri sau suferinţe viţeilor culcaţi ori în poziţie patrupedă. Pardoseala trebuie să fie
adecvată pentru mărimea şi greutatea viţeilor şi să formeze o suprafaţă rigidă, plană şi stabilă. Zona
de odihnă trebuie să fie confortabilă, curată şi drenată corespunzător şi să nu afecteze viţeii în mod
nefavorabil. Tuturor viţeilor mai mici de două săptămâni trebuie să li se asigure un aşternut
corespunzător.
Construcţia boxelor trebuie să asigure următoarele condiţii de utilizare:
• Spaţiul din boxă trebui să fie uscat şi bine ventilat, fără curenţi de aer
• Evacuarea dejecţiilor să se poată face mecanic sau manual fără nicio dificultate
• Să faciliteze curăţarea şi dezinfecţia
• Să fie uşor de distribuit aşternutul în toate tipurile de boxe
• Să asigure posibilităţi de supraveghere bune şi acces uşor în boxe
• Să permită manipularea bovinelor şi mutarea dintr-o boxă în alta fără dificultăţi
• Să fie posibilă sistarea alimentării cu apă în cazul în care apar defecţiuni la adăpători
• Să existe întotdeauna boxe individuale pentru separarea viţeilor bolnavi
• Să existe lămpi pentru încălzire în boxele individuale pentru viţei bolnavi, în sistemele de
adăpost fără izolaţie termică.

8.1. Întreţinerea în spaţii individuale
Printre avantajele spaţiilor de cazare individuală pentru viţei se numără riscul scăzut de răspândire a
bolilor şi împiedicarea manifestării suptului anormal între viţei. Totuşi, pereţii despărţitori dintre boxele
individuale trebuie să fie construiţi, astfel încât viţeii să se poată vedea şi atinge reciproc.
Orice boxă individuală pentru viţei trebuie să aibă o lăţime minimă cel puţin egală cu înălţimea la
greabăn a viţelului, măsurată în poziţie patrupedă. Lungimea trebuie să fie cel puţin egală cu lungimea
corpului viţelului, măsurată de la vârful nasului la capătul marginii caudale a tuberozităţii ischiatice,
înmulţită cu 1,1. Boxele individuale pentru viţei (cu excepţia celor de tratament) nu pot avea pereţi
solizi, ci doar pereţi parţial deschişi care permit contactul vizual şi tactil între viţei (Directiva Consiliului
97/2/CE).
În mod similar, Oridnul ANSVSA nr. 72 din 15 august 2005 stabileşte următoarele: Lăţimea oricărei
boxe individuale pentru un viţel trebuie să fie cel puţin egală cu înălţimea viţelului la greabăn,
măsurată în poziţie patrupedă, iar lungimea acesteia trebuie să fie cel puţin egală cu lungimea
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corpului viţelului, măsurată de la vârful nasului până la marginea caudală a tuberozităţii ischiatice,
înmulţită cu 1,1.
Boxele individuale pentru viţei (cu excepţia celor de tratament) nu pot avea pereţi solizi, ci doar pereţi
parţial deschişi care permit contactul vizual şi tactil între viţei (Directiva Consiliului 97/2/CE).
În mod similar, Oridnul ANSVSA nr. 72 din 15 august 2005 stabileşte următoarele: Lăţimea oricărei
boxe individuale pentru un viţel trebuie să fie cel puţin egală cu înălţimea viţelului la greabăn,
măsurată în poziţie patrupedă, iar lungimea acesteia trebuie să fie cel puţin egală cu lungimea
corpului viţelului, măsurată de la vârful nasului până la marginea caudală a tuberozităţii ischiatice,
înmulţită cu 1,1. Boxele individuale pentru viţei, exceptându-le pe cele pentru izolarea animalelor
bolnave, trebuie să aibă pereţi perforaţi care să permită viţeilor să aibă contacte vizuale şi tactile.
8.1.1. Boxa individuală
Definiţie
Boxa individuală este o structură dreptunghiulară şi împrejmuită pe toate cele patru laturi cu pereţi
despărţitori ficşi sau mobili. Spaţiul este destinat pentru un singur viţel şi este prevăzut cu un strat de
aşternut pe toată suprafaţa – a se vedea figura 8.1. Laptele şi apa se distribuie într-o găleată cu tetină
sau într-un alimentator tip bol montat în exteriorul porţii din faţă. Este recomandat ca furajele
concentrate să fie administrate într-un bol. Boxa trebuie dotată cu o iesle pentru fân sau alte
echipamente pentru furaje grosiere.

Figura 8.1.

Boxe individuale pentru viţei

Recomandări
Se recomandă întreţinerea viţeilor în boxe individuale în prima săptămână de viaţă, dar se poate
prelungi până la vârsta de opt săptămâni.
Dimensiuni
În tabelul 8.1. sunt date dimensiunile minime pentru boxele individuale. Dimensiunile corespund
cerinţelor legale şi au valoare practică. Boxele se dimensionează în funcţie de suprafaţa
recomandată.
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Tabelul 8.1.

Dimensiuni ale boxelor individuale pentru
viţei cu vârsta de până la 8 săptămâni

Greutatea viţelului
Lăţimea minimă, m
2

Suprafaţa minimă, m
Suprafaţa recomandată, m2
Înălţimea recomandată a
pereţilor despărţitori
laterali, m
Lăţimea recomandată a
distanţei dintre elementele
pereţilor despărţitori laterali,
m

Până la
60 kg

Peste
60 kg

1,0

1,0

1,2
1,7

1,5
2,0

1,0

1,1

0,08 – 0,10

Compartimentările
Compartimentările pentru boxele individuale trebuie să fie structuri deschise pentru a permite
contactul vizual şi tactil al viţeilor. Materialele folosite în construcţia partiţiilor nu trebuie să fie
dăunătoare pentru viţei, să fie uşor de curăţat şi dezinfectat. Se recomandă ca baza partiţiei să fie
solidă – până la înălţimea de aproximativ 0,20 m, pentru a facilita activitatea de curăţare.
Este indicat ca partiţia din zona aleei de inspecţie să aibă deschidere suficientă, astfel încât viţelul să
se poată hrănii şi adăpa – a se vedea tabelul 8.2. Baza acesteia ar trebui să fie solidă (până la
alimentatoarele tip bol/găleţi) pentru a împiedica viţelul să-şi scoată membrele anterioare afară din
boxă când se hrăneşte sau se adapă.
Pardoseala
Este necesar ca pardoseala să asigure scurgerea eficientă a urinei. Se recomandă utilizarea unei
pardoseli pline betonate, înclinată către un canal de scurgere, amplasat sub bolurile de furajare şi
adăpare. În boxă trebuie să existe întotdeauna un strat de aşternut curat şi uscat. Nu este indicat să se
utilizeze o pardoseala înaltă deoarece necesită mai mult efort pentru curăţare şi afectează
microclimatul din cauza emisiilor ridicate de amoniac.
Alimentatoare tip bol, găleata cu tetină şi ieslea pentru fân
Tabelul 8.2. prezintă dimensiunile spaţiilor de adăpare şi furajare pentru boxele individuale. Se
recomandă administrarea laptelui în găleţi cu tetină sau alimentatoare tip bol pentru furaje
concentrate. Indiferent de echipamentele utilizate, este necesar să se asigure condiţii bune de igienă.
Găleţile cu tetină imită foarte bine mameloanele vacii. Este importantant ca acestea să fie uşor de
demontat şi curăţat.
Alimentatoarele pentru furaje uscate (concentrate) sunt, de preferat, realizate din materiale
anticorozive, iar pereţii trebuie să fie aproape verticali. În plus, este necesar să fie demontabile în
vederea curăţării. În boxele în care se utilizează aceste alimentatoare este indicat să se instaleze o
tetină, deoarece viţeii resimt o nevoie accentuată de a suge în primele luni de viaţă. Dacă sunt hrăniţi
dintr-o găleată/alimentator pentru furaje uscate, îşi satisfac nevoia de supt pe seama echipamentului
sau a altor viţei (Mees and Metz, 1984).
În cazul în care viţeii sunt ţinuţi în boxe individuale mai mult de o săptămână de la fătare, este indicat
să se instaleze o iesle pentru fân deasupra panoului despărţitor dintre două boxe învecinate.
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Tabelul 8.2.

Dimensiunile spaţiului de furajare şi adăpare
în boxele individuale

Greutatea corporală, kg
Lăţimea deschiderii de furajare,
(m)
Înălţimea deschiderii de furajare,
(m)
Capacitatea minimă a
alimentatorului de furaje uscate,
(l)
Distanţa de la marginea
superioară a alimentatorului la
locul de staţionare, (m)
Distanţa dintre tetina de la
găleată sau tetina din boxă
faţă de locul de staţionare, (m)
Distanţa maximă dintre baza
ieslei de fân şi locul de staţionare,
(m)

Până la
60

Peste
60

0,20

0,20

0,30

0,30

6,0

6,0

0,45

0,50

0,70

0,80

0,80

0,90

Furnizarea apei potabile
Este recomandat să se asigure viţeilor apă de băut proaspătă de cel puţin două ori pe zi, în găleţi cu
suzetă sau cuve. Nu se recomandă utilizarea adăpătorilor tip suzetă deoarece viţeii le vor folosi pentru
a-şi satisface nevoia de supt.
8.1.2. Adăpost tip iglu pentru viţei
Definiţie
Un iglu pentru viţei reprezintă un mic adăpost prevăzut cu un strat de aşternut şi un padoc exterior
pentru mişcare. Acest tip de adăpost se amplasează în aer liber şi este destinat unui singur viţel – a se
vedea figura 8.2. Furajele concentrate şi fânul se pot administra în adăpost sau în padoc. Apa şi
laptele se distribuie în găleţi cu tetină sau cuve, instalate în padocul de mişcare.
b)

c)

a)
a) 8-10 cm; b) 80 cm; c) 100 cm

Figura 8.2. Adăpost tip iglu pentru viţei – a) 8-10 cm, b)minim 0,8 m, c) minim 1 m
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Recomandări
Se recomandă întreţinerea viţeilor cu vârste mai mici de 8 săptămâni în adăposturi tip iglu individuale,
prevăzute cu padocuri de mişcare. Padocul permite viţeilor să aibă contacte vizuale şi tactile.
Dimensiuni
În tabelul 8.3. sunt date dimensiunile minime care satisfac reglementările legale menţionate mai sus.
Pentru ca viţeii să-şi satisfacă nevoia de mişcare, este necesar ca dimensiunile adăpostului şi
padocului să corespundă suprafeţei recomandate.
Tabelul 8.3.

Dimensiunile minime pentru adăpostul
tip iglu şi padocul de mişcare pentru un viţel

Greutatea corporală, kg

Până la Peste
60
60

Adăpostul tip iglu
Suprafaţa recomandată, m2

1,70

2,00

Deschiderea minimă – înălţime x lăţime
(0,8x1,0) (0,8x1,0)
Lăţimea, minim, m
1,00
1,00
Înălţimea recomandată (distanţa dintre pardoseală şi tavan), 1,40
1,40
minim, m
Padocul exterior de mişcare
Suprafaţa, minim, m2

1,20

1,20

Lăţimea, minim, m
Înălţimea recomandată pentru partiţiile
laterale, m

1,00
1,10

1,00
1,10

Comparimentările/tip constructiv
Este indicat ca adăposturile tip iglu pentru viţei să fie deschise la culoare pentru a evita temperaturile
interioare foarte ridicate. În plus, este necesar să existe un orificiu de ventilaţie cu diametrul reglabil.
Se recomandă un padoc de mişcare cu o împrejmuire tip grilaj care să permită viţeilor să se atingă şi
să se vadă.
Pardoseala
Igluurile pentru viţei se pot instala pe un teren solid (de ex. beton sau asfalt), din care lichidul este
drenat în rezervorul de depozitare pentru purin şi dejecţii lichide. Dacă zona este bine drenată,
amplasarea se poate face şi direct pe sol sau pe iarbă. În acest caz, adăpostul trebuie mutat o dată la
două luni. Totodată, adăpostul trebuie să aibă un aşternut corespunzător.
Curăţarea
Dejecţiile se pot evacua ridicând adăpostul. Este important ca interiorul igluului să fie uşor de spălat cu
apă, pentru a putea curăţa restul murdăriei. Şi suprafaţa exterioară trebuie să fie uşor de curăţat,
pentru a evita orice risc de contaminare a următorului viţel.
Hrănirea
Pentru informaţii detaliate cu privire la alimentatoarele pentru furaje uscate (concentrate), găleţile cu
tetină şi ieslea de fân, consultaţi secţiunea 8.1.1. Furajele uscate trebuie protejate de precipitaţii.
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8.2. Întreţinerea în spaţii colective
După primele săptămâni de viaţă, se recomandă întreţinerea viţeilor şi a tineretului bovin în boxe
colective. În aceste boxe, zona de odihnă consta în:
a) Strat de aşternut, schimbat o dată la trei luni
b) Aşternut adânc, reîmprospătat la intervale mai mari de trei luni
c) Cuşete individuale de odihnă, care delimitează câte un loc de odihnă pentru fiecare animal
La boxele comune se face distincţie între suprafeţe:
• Suprafaţa boxei = suprafaţa totală pe care animalele o au la dispoziţie
• Suprafaţa de odihnă = suprafaţa totală cu aşternut adecvată pentru odihna animalelor,
excluzând treptele/rampele
Recomandări
Fiecare tip de spaţiu pentru cazare este recomandat pentru grupuri specifice de animale. Este indicat
ca grupul de animale dintr-o boxă să aibă o componenţă cât mai uniformă. Cercetările au arătat că
atunci când există o componență neomogenă a grupului, sporul de greutate la junincile bine
dezvoltate creşte pe seama junincilor mai mici dacă se aplică furajarea restrictivă cu furaje
concentrate (delimitare ierarhică). Dacă dimensiunile junincilor variază substanţial, creşte riscul de
rănire a junincilor mai mici (Sørensen şi Krohn, 1999).
Dimensiunile
Dimensiunile recomandate pentru fiecare tip de boxă sunt prezentate în tabelele din subcapitolele
următoare. Stabilirea dimensiunilor este necesară pentru a satisface nevoia de mişcare a tineretului
bovin, pentru evitarea conflictelor dintre animale şi a distanţei de intimitate. Suprafeţele de odihnă
trebuie să fie propice pentru odihnă, ceea ce înseamnă că se exclud rampele, scările sau zonele
umede. Dacă animalele au un spaţiu de odihnă propriu, de exemplu în cazul cuşetelor individuale,
suprafaţa de odihnă poate fi mai mică. Dimensiunile recomandate pentru zona de odihnă pentru
întreţinerea tineretului în spaţii comune se bazează pe experimente realizate cu maxim 12 animale
într-o boxă.
Prevederile următoare se aplică pentru toate exploataţiile nou construite sau cele modernizate sau
construcţiile date în folosinţă după 1 ianuarie 1998 (Directiva Consiliului 97/2/CE).
În cazul viţeilor crescuţi în grupuri, spaţiul liber alocat pentru fiecare viţel trebuie să fie de cel puţin 1,5
m2 pentru fiecare viţel cu o greutatea în viu de până la 150 kg, de cel puţin 1,7 m2 pentru fiecare viţel cu
greutatea în viu între 150 kg şi 220 kg şi de cel puţin 1,8 m2 pentru fiecare viţel cu greutatea în viu de
220 kg şi peste.
Prezentele prevederi nu se aplică:
• Exploataţiilor cu mai puţin de 6 viţei;
• Viţeilor întreţinuţi împreună cu mamele, în vederea alăptării (Directiva Consiliului 97/2/ CE).
Conform Ordinului ANSVSA nr.72 din 15 august 2005, pentru viţeii crescuţi în grupuri, spaţiul liber
2
alocat şi disponibil pentru fiecare viţel trebuie să fie de cel puţin 1,5 m pentru fiecare viţel cu o greutate
2
vie de până la 150 kg, de cel puţin 1,7 m pentru fiecare viţel cu greutatea vie între 150 kg şi 220 kg şi
2
de cel puţin 1,8 m pentru fiecare viţel cu greutatea vie de 220 kg şi peste.
Totuşi, prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică:
a) exploataţiilor cu mai puţin de 6 viţei;
b) viţeilor ţinuţi alături de mame în vederea alăptării.
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Având în vedere că reglementările stabilite de Directiva Consilului 97/2/CE se aplică tuturor
exploataţiilor începând cu 31 decembrie 2006, se recomandă respectarea acestor cerinţe în toare
cazurile de construcţie sau modernizare a sistemelor de adăpost.
Condiţiile de acces
Este necesar ca fiecare boxă să faciliteze accesul. Aceasta înseamnă că oamenii şi animalele pot
intra şi ieşi în siguranţă şi fără dificultăţi. O soluţie bună constă în existenţa unor porţi în dreptul aleii de
inspecţie şi circulaţie. Alternativ, poate exista o poartă către aleea de furajare, dar tineretul nu ar trebui
să fie nevoit să treacă prin spaţii/canale alunecoase sau peste margini de canal.
În boxele comune este bine să existe posibilitatea de a imobiliza tăuraşii cu ajutorul unor limitatoare
autoblocante de furajare.
Aşternutul în boxele comune
Înainte de folosirea boxei sau după curăţarea zonei de odihnă cu aşternut, este recomandat ca iniţial
să se asigure un strat aşternut de 30 de centimetri. Ulterior, aşternutul din boxă se împrospătează
frecvent (zilnic) cu paie, pentru a menţine suprafaţa boxei uscată.
8.2.1. Boxe colective cu un strat de aşternut sau cu aşternut adânc
Definiţie
În figura 8.3. sunt prezentate boxe în care există un strat de aşternut sau aşternut adânc pe toată
suprafaţa boxei. Furajele se administrează pe aleea de furajare sau într-un alimentator cu înălţimea
reglabilă.
Recomandări
Boxele colective cu strat de aşternut pe toată suprafaţa boxei sunt recomandate pentru viţei. De la
vârsta de patru luni, ongloanele viţeilor trebuie tăiate deoarece în aceste condiţii acestea nu se
uzează.
Dimensiuni
În cazul în care întreaga suprafaţă a boxei este acoperită cu aşternut, suprafaţa de odihnă este
identică cu suprafaţa boxei – a se vedea dimensiunile din tabelul 8.4. Pentru informaţii referitoare la
zona de furajare consultaţi subcapitolul 8.3.

Figura 8.3.

Boxă colectivă cu strat de aşternut pe toată suprafaţa
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Pardoseala
Pardoseala trebuie să suporte greutatea animalelor, instrumentelor şi utilajelor. În plus, este
recomandat ca aceasta să fie impermeabilă şi să existe un canal de scurgere corepunzător.
Aşternutul
Se recomandă împrospătarea aşternutului o dată pe zi, cu 2-5 kg de paie pe cap de animal, în funcţie
de dimensiunile animalelor şi calitatea materialului pentru aşternut.
8.2.2. Boxe cu zonă de odihnă cu aşternut şi zonă de furajare scurtă fără aşternut
Definiţie
Sunt boxe cu strat de aşternut sau cu aşternut adânc în zona de odihnă. Zona de furajare este o
platformă scurtă, fără aşternut, ridicată cu câteva trepte faţă de zona de odihnă – a se vedea figura
8.4. Pe toată lăţimea boxei, trecerea din zona de odihnă în cea de furajare nu este restricţionată.
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Tabelul 8.4.
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Boxă comună cu zonă de furajare scurtă şi fără aşternut şi zonă de
odihnă cu aşternut

Dimensiunile unei boxe comune cu strat de aşternut sau aşternut adânc

Greutate corporală de la, kg

Suprafaţa boxei, minim,
2
m /animal
Înălţimea laturilor boxei,
minim, m*

Până
la
60

60

100

150

200

300

400 50 0

1,5

1,8

2,2

2,6

3,2

3,8

4, 4

5,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

* = Înălţimea este măsurată de la suprafaţa stratului de aşternut.
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Tabelul 8.5.

Dimensiunile unei boxe colective cu zonă de odihnă cu aşternut şi zonă de furajare
scurtă fără aşternut

Greutate corporală de la, kg
Suprafaţa boxei, minim, m 2/animal
2

Suprafaţă de aşternut, minim, m /animal

Sub
60
1,7

60

1 0 0 150 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0

1,9

2,3

2,7

3,4

4,2

4,8

5,4

1,4

1,6

1,9

2,2

2,7

3,3

3,8

4,3

Lungimea zonei de furajare scurte, minim,
1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,55 1,65
m
Înălţimea laturilor boxei, minim, m
1,1
1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Lăţimea treptelor, m
Înălţimea treptelor, m*
Înălţimea treptei de la bază, m**

1,75
1,3

0,40-0,50
0,15-0,20
0,30-0,60

* = Înălţimea este măsurată de la suprafaţa stratului de aşternut.
** = Înălţimea respectivă reprezintă diferenţa maximă de nivel dintre zona de odihnă şi zona de furajare în
boxele cu strat de aşternut.

Recomandări
Boxele cu zonă de odihnă prevăzută cu aşternut şi zonă de furajare scurtă şi fără aşternut sunt
recomandate pentru tăuraşii şi junincile cu vârsta mai mare de şase luni. Acest tip de adăpost se
recomandă pentru junincile gestante doar dacă şi în zona de odihnă pentru vacile de lapte se
utilizează aşternutul adânc.
Dimensiuni
În tabelul 8.5. sunt date dimensiunile pentru boxe colective cu zonă de furajare scurtă şi fără aşternut.
Pentru informaţii legate de proiectare zonei de furajare consultaţi secţiunea 8.3.
Aşternutul
Este indicat ca aşternutul să fie împrospătat zilnic, cu 2-5 kg de paie pe cap de animal, în funcţie de
dimensiunile animalelor şi calitatea materialului pentru aşternut.
8.2.3. Boxe cu aşternut adânc în zona de odihnă şi zonă de furajare lungă şi fără aşternut
Definiţie
Sunt boxe cu un strat de aşternut sau aşternut adânc în zona de odihnă. Animalele stau pe o zonă de
furajare ridicată şi se hrănesc de pe o alee de furajare – a se vedea figura 8.5. În mod obişnuit,
trecerea din zona de furajare în zona de odihnă nu se poate face pe toată lăţimea boxei. În cazul în
care în zona de odihnă există un strat de aşternut, animalele trebuie să urce doar o treaptă pentru a
trece în zona de furajare. În schimb, la aşternutul adânc trebuie să urce mai multe trepte într-o primă
fază a aşternutului.
Recomandări
Boxele cu zonă de odihnă prevăzută cu aşternut şi zonă de furajare lungă şi fără aşternut sunt
recomandate pentru tauri şi juninci cu vârsta mai are de şase luni. Acest sistem se recomandă pentru
junincile gestante doar dacă în zona de odihnă pentru vacile de lapte se utilizează aşternutul adânc.
Dimensiuni
În tabelul 8.6. sunt indicate dimensiunile zonei de odihnă, suprafaţa boxei şi înălţimea laturilor boxei.
Pentru informaţii legate de designul zonei de furajare consultaţi subcapitolul 8.3.
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Pardoseala
În zona de furajare se poate utiliza pardoseala cu grătare sau pardoseala plină betonată. Dacă
pardoseala nu este cu grătare necesită curăţarea mecanică sau manuală. Chiar şi pardoselile cu
grătare pot fi dificil de curăţat.
Aşternutul
Este indicat ca aşternutul să fie împrospătat zilnic, cu 2-5 kg de paie pe cap de animal, în funcţie
de dimensiunile animalelor şi calitatea materialului pentru aşternut.
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Boxă colectivă cu zonă de furajare lungă şi fără aşternut şi zonă de odihnă cu aşternut

Tabelul 8.6. Dimensiuni pentru o boxă cu zonă de furajare lungă şi fără aşternut

Greutatea corporală de la, kg
2

Până
la
60

60

1 0 0 150

200 300 40 0 5 00

Suprafaţa de boxă, minim, m /animal

1,7

1,9

2,4

2,9

3,7

4,4

5,2

5,6

Suprafaţa zonei aşternute, minim,
2
m /animal

1,2

1,4

1,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Înălţimea laturilor boxei, minim, m*
Lungimea zonei de furajare, minim, m

1,1
1,6

1,2
1,8

1,3
2,0

1,3
2,2

1,3
2,4

1,3
2,6

1,3
2,8

1,3
3,0

Lăţimea spaţiului de trecere dintre zona de
odihnă şi cea de furajare, minim, m**
Lăţimea treptelor, m

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

0,40-0,50

Înălţimea treptelor, m

0,15-0,20

Înălţimea treptei de la bază, m***

0,30-0,60

* =
Se măsoară de la suprafaţa stratului de aşternut.
** =
Se aplică boxelor cu până la 12 capete. Pentru boxele mai mari se recomandă mai multe spaţii de
trecere şi cu lăţimi mai mari.
*** =
Indică şi diferenţa maximă de nivel dintre zona de odihnă şi cea de furajare în boxele cu strat de
aşternut.

8.2.4. Boxe cu pardoseala înclinată pentru separarea dejecţiilor
Definiţie
Sunt boxe în care zona de odihnă constă într-un strat de aşternut cu grosimea de 0,2 metri realizat pe
o pardoseală cu suprafaţa înclinată – a se vedea figura 8.6. Mişcarea animalelor în boxă determină
alunecarea stratului de dejecţii semi-solide de sub paie şi a unei cantităţi de paie, de-a lungul zonei de
furajare. Din această zonă dejecţiile sunt evacuate mecanic până la un spaţiu de depozitare din afara
fermei. Pardoseala cu o înclinaţie mare permite şi drenarea dejecţiilor lichide din zona de odihnă.
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Figura 8.6. Boxă cu pardoseală înclinată pentru separarea dejecţiilor
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Tabelul 8.7.

Dimensiunile recomandate pentru boxa cu pardoseală înclinată pentru
separarea dejecţiilor

Greutatea corporală de la, kg

200 3 00 4 00

500

Suprafaţa boxei, minim, m /animal
2
Zona cu aşternut, minim m /animal

2,70
1,80

3,40 4,05
2,20 2,60

4,70
3,00

Lungimea maximă a zonei cu aşternut, m

3,80

4,20 4 , 60

5,0

Lăţimea minimă a unui loc de furajare,
m/animal

0 , 40 0,50 0,55

0 , 60

Înlţimea laturilor boxei, minim, m*

1,30

1,30 1,30

1,30

Lungimea minimă a zonei de furajare, m

2,20

2,40 2,60

2,80

Înclinaţia pardoselii în zona cu aşternut, %

5-8

5-8

5-8

5-8

Înălţimea treptei de la baza zonei de
furajare, m

0,20

0,20 0,20

0,20

2

* = Înălţimea se măsoară de la suprafa stratului de aşternut.

Dimensiuni
Boxele cu separarea dejecţiilor au pardosela în zona de odihnă înclinată cu 5 – 8 % către zona de
furajare. Este indicat ca înclinaţia maximă să se utilizeze atunci când există o densitate a animalelor
redusă. Zona de furajare este situată cu 0,20 metri mai jos faţă de nivelul inferior al zonei de odihnă.
Dimensiunile recomandate sunt indicate în tabelul 8.7., în funcţie de greutatea animalelor.
Aşternutul
Este recomandat ca aşternutul să fie împrospătat o dată pe zi cu 2-5 kg de paie pe cap de animal. O
cantitate prea mare de aşternut poate împiedica alunecarea, în timp ce o cantitate prea mică
favorizează murdărirea animalelor. Pentru ca stratul de aşternut să alunece este important ca
animalele să se mişte mult.
8.2.5. Adăpost pentru întreţinerea în grup cu pardoseala complet aşternută
Definţie
Un adăpost în care animalele rămân permanent şi cu un strat de de aşternut sau aşternut adânc pe
toată suprafaţa – a se vedea figura 8.7. Furajele sunt administrate în alimentatoare. Acestea trebuie
să aibă înălţimea reglabilă, în funcţie de grosimea stratului de aşternut.

Figura 8.7. Adăpost pentru întreţinerea în grup a viţeilor şi a tineretului bovin
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Recomandări
Adăpostul comun cu pardosela complet aşternută se recomandă pentru viţei. De la vârsta de patru
luni, ongloanele trebuie tăiate deoarece în condiţiile date nu se uzează.
Dimensiuni
Atunci când există aşternut în întreg adăpostul, suprafaţa de aşternut este identică cu suprafaţa totală
a adăpostului – a se vedea în tabelul 8.4. (boxe comune cu strat de aşternut). Pentru informaţii
referitoare la proiectarea zonei de furajare consultaţi subcapitolul 8.3.
Pardoseala
Aşternutul adânc se poate executa pe un strat de pietriş consolidat sau un material similar.
8.2.6 Cuşete individuale de odihnă
Definiţie
Zona de odihnă se compune din cuşete individuale de odihnă. În zona aleilor şi cea de furajare există
pardoseală plină betonată sau cu grătare. Furajele se distribuie pe aleea de furajare.
Recomandări
Cuşetele individuale de odihnă sunt recomandate pentru tauri sau juninci cu vârsta mai mare de şase
luni. Acestea sunt indicate în special pentru juninci gestante care în momentul în care devin vaci
urmează a fi cazate în sisteme cu cuşete individuale de odihnă. Dimensiunea boxei trebuie să
corespundă dimensiunilor fiecărui animal şi de aceea acest sistem de adăpost este mai puţin flexibil.
Tabelul 8.8.

Dimensiuni recomandate ale cuşetelor individuale de odihnă pentru viţei şi tineret bovin

Greutatea corporală de la, kg
Lăţime*, minim, m

100150
0,75

150200
0,75

Lungimea pentru dispunerea pe un
rând (Lungimea totală, minim, +/- 1,65
1,85
0,05 m)
Lungimea la dispunerea pe rânduri
duble (Lungime totală, minim, +/- 1,60
1,70
0,05 m)
Limitatorul frontal inferior, înălţimea faţă de aşternut:
 minim sau
0,55
0,60
 maxim, m
0,05
Limitator la greabăn :
 Înălţime ,+/- 0,05 m
0,60
0,70
 Faţă de pragul din spate,
1,20
1,25
+/- 0,05 m
Limitator la nivelul pardoselii**:
Înălţime, maxim, m
Faţă de pragul din spate,
+/- 0,05 m
Înclinaţia suprafeţei de aşternut,
+/-1 %
Înălţimea aşternutului faţă de
pardoseala aleii***, +/-0,05 m



200300
0,80

300400
0,90

400500
1,00

500600
1,10

>
600
1,20

2,15

2,45

2,70

2,85

3,00

1,95

2,15

2,40

2,60

2,85

0,65

0,75

0,85

0,95
0,10

1,00

0,80

0,95

1,05

1,10

1,15

1,35

1,50

1,55

1,60

1,70

1,40

1,55

1,60

1,65

1,75

0,10
1,25

1,30

5
0,15

0,20

0,25
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*= La cuşetele cu perete despărţitor închis, lăţimea trebuie să crească cu 10 %
**= Poate fi necesar dacă înclinaţia pardoselii este mai mică de 4 % şi/sau pentru a împiedica animalele să se
culce prea în faţă
***=Valorile indică înălţimea stratului de aşternut raportat la pardoseală, inclusiv grosimea covorului/saltelei –
dacă există.

Dimensiuni
Principiile de construcţie ale cuşetelor individuale de odihnă sunt prezentate în figurile 9.1.- 9.6. din
capitolul al 9-lea. În tabelul 8.8. sunt prezentate dimensiunile recomandate pentru cuşetele
individuale de odihnă destinate viţeilor şi tineretului. Valorile pentru lăţimea şi lungimea boxelor
individuale de odihnă sunt cele minime.
Despărţitoarele pentru cuşete individuale de odihnă
Despărţitoarele trebuie să se termine la cel puţin 0,20 metri faţă de bordura dinspre aleea de circulaţie
pentru a evita rănirea animalelor care circulă pe alee. La capătul fiecărui rând de cuşete trebuie să
existe un perete, pentru a proteja animalele tinere de curenţii de aer şi stropirea cu dejecţii. În acest
caz, pentru a asigura spaţiul necesar, este indicat ca lăţimea ultimei cuşete să fie cu 10% mai mare
faţă de restul cuşetelor.
Pragul
Pragul care delimetează cuşetele de alee trebuie să fie suficient de înalt (0,20 – 0,25 metri) pentru ca
animalul să nu stea cu partea dorsală pe alee. În plus, diferenţa de nivel forţează animalul să se aşeze
şi să-şi tragă coada în cuşetă. Astfel, coada nu rămâne în dejecţile solide şi lichide de pe alee. Este
recomandat ca înălţimea pragului să nu depăşească niciodată grosimea aşternutului.
Cuşetele
Atunci când se utilizează cuşete cu saltele/covoare şi strat de aşternut, acesta trebuie împrospătat
zilnic cu cel puţin 0,3 kg de paie, pentru a-l menţine curat sau uscat. Se pot utiliza paie tocate la
lungimea de 3-5 centimetri.
Cuşetele cu aşternut de nisip trebuie nivelate în fiecare zi, nisipul fiind completat în mod regulat.
Stratul de nisip sau de paie trebuie să fie realizat cu o înclinaţie către pragul din spatele cuşetei. O
înclinare în sens invers poate crea dificultăţi animalului care încearcă să se ridice în mod natural.
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Tabelul 8.9.

Lăţimea minimă a aleilor, în metri

Greutatea corporală de la,
kg
Aleea de furajare – perete
Aleea de furajare – 1 sau 2
rânduri de cuşete1)
Aleea de furajare – 3 rânduri
de cuşete1 )
Cuşete – cuşete2 ),
Cuşete – perete, m
Treceri
Trecere cu spaţii de adăpare,
inclusiv adăpătoarea colectivă
3)
Lăţimea aleilor închise ,

120150
1,75

150200
2,00

200300
2,35

300400
2,70

400500
2,95

500600
3,20

2,15

2,35

2,75

3,10

3,40

3,40

3,40

2,25

2,50

2,95

3,30

3,65

3,80

4,00

1,35
1,20
1,10

1,50
1,30
1,20

1,75
1,45
1,40

2,00
1,65
1,70

2,20
2,10
1,90

2,40
2,40
2,20

2,60
2,60
2,40

1,65

1,80

2,10

2,55

2,85

3,30

3,60

1,35

1,50

1,75

2,00

2,20

2,40

2,60

>600
3,40

1) Numărul de rânduri se referă la cele de pe o latură a aleii de furajare
2) Valabil pentru 1 - 3 rânduri de cuşete
3) Alei închise cu maxim 7 cuşete individuale.

Aleile
Aleile nu trebuie să aibă suprafaţa alunecoasă. Pardoseala pentru alei poate fi cu grătare sau
betonată. Aleile şi zona de aşteptare servesc drept spaţiu de mişcare. Dimensiunile aleilor sunt
indicate în tabelul 8.9. Recomandarea privind lăţimea aleilor are în vedere asigurarea de spaţiu
suficient pentru animale, astfel încât să poată trece unele pe lângă altele şi pentru reducerea
agresivităţii, conflictelor şi comportamentului anormal. Nu se recomandă aleile închise (alei “oarbe”).
În cazul în care acestea nu pot fi evitate, se recomandă aplicarea dimensiunilor din tabelul 8.9.
În figura 9.15. din capitolul al 9-lea sunt prezentate schiţele a patru tipuri de sisteme de adăpost cu
tronsoane de cuşete individuale de odihnă.
Numărul de cuşete individuale dintr-un sector al fermei se adaptează la mărimea efectivului şi la
perioadele de fătare. Este extrem de important ca sistemul de cuşete să fie corelat cu efectivul de
tineret. Acest lucru se poate realiza prin efectuarea mişcării efectivelor suficient de des. Efectivul
maxim recomandat de tineret bovin dintr-un sector al fermei este de 70-80 de capete. Este indicat ca
la fiecare 20 de cuşete, rândul să fie întrerupt cu un pasaj de trecere.
Pentru înălţimea partiţiilor dintre diverse sectoare consultaţi înălţimea laturilor unei boxe din tabelul
8.4. Informaţiile referitoare la designul zonei de furajare se regăsesc în subcapitoul 8.3.

8.3. Zona de furajare în boxele colective
Zonele de furajare se compun dintr-un spaţiu în care animalele staţionează în timpul consumului de
furaje, un limitator de furajare care separă animalul de furaje, o iesle şi o alee pentru administrarea
furajelor - a se vedea figura 8.8.
În primele săptămâni de viaţă, hrana de bază pentru viţei constă în lapte integral sau înlocuitori de
lapte. Pentru a accelera dezvoltarea rumenului şi a şi a celorlaltor compartimente la viţei, este indicat
să se administreze fân şi furaje concentrate cât mai devereme posibil.
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Compartimentele stomacale şi funcţia rumegatului sunt complet dezvoltate la vârsta de 6-8 luni. În
cele ce urmează sunt prezentate prevederi ale UE care reglementează modul de furajare al viţeilor.
Nu este permis ca viţeilor să li se pună botniţă.
Toţi viţeii trebuie hrăniţi cel puţin o dată pe zi. Atunci când viţeii sunt ţinuţi în grupuri şi nu sunt furajaţi la
discreţie sau cu un sistem automat de furajare, trebuie să se asigure accesul la furaje simultan al
tuturor animalelor (Decizia Comisiei 97/182/CE). Echipamentul de furajare şi adăpare trebuie
proiecatat, produs, instalat şi întreţinut astfel încât să reducă la minim contaminarea hranei şi a apei
(Directiva Consiliului 91/629/CEE).
8.3.1. Furaje grosiere şi concentrate
Recomandări
Atunci când se aplică furajarea restrictivă, este necesar să existe câte un loc de furajare pentru fiecare
animal, pentru ca animalele de rang inferior să beneficieze de o cantitate suficientă de hrana sau să
întrebuinţeze alimentatoare automate pentru furaje concentrate. În cazul furajării la discreţie, se
recomandă un număr maxim de 3 animale pe loc de furajare. Un alimentator pentru furaje concentrate
poate deservi patru până la cinci tauri.
Dimensiuni
Configuraţia zonei de furajare trebuie să asigure accesul animalelor la furaje, în poziţie naturală de
hrănire, fără ca acestea să exercite o forţă foarte mare asupra echipamentului. Totodată, este necesar
ca modul de dispunere al echipamentului să prevină rănirea animalelor. Dimensiunile zonei de
furajare sunt indicate în tabelul 8.10.
Pardoseala zonei de furajare
Pentru tineretul bovin este indicat ca zona de furajare să fie prevăzută cu o pardoseală care împiedică
alunecarea, realizată din beton sau un material similar. În cazul existenţei unei zone de furajare
scurtă, se recomandă pardoseala plină betonată şi înclinată către zona cu aşternut. Pentru zonele de
furajare lungi, este recomandată pardoseala cu grătare sau plină betonată, înclinată către un canal de
drenare a dejecţiilor lichide. În cazul pardoselii cu grătare, ultima porţiune de 50 de centimetri dinspre
aleea de furajare poate fi betonată şi înclinată către pardoseala cu grătare.
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Bara de sus
a grilajului
de furajare

15 cm

Marginea
interioară
a ieslei

40 - 55 cm

110 - 140 cm

20°

40 - 60 cm

Figura 8.8. Zona de furajare pentru boxele colective

Limitatorul de furajare
Rolul limitatorului de furajare este de a facilita accesul tineretului bovin la furaje şi de a separa
animalele de furaje, pentru a se evita contaminarea şi risipirea acestora.
La baza limitatorului de furajare există o bordură solidă. Cea mai simplă modalitate de a separa
animale de furaje constă în montarea unui limitator de greabăn cu înălţime reglabilă. Limitatorul la
greabăn trebuie montat deasupra ieslei la un unghi de 20°, măsurat în plan vertical de la nivelul
superior al ieslei. Limitatoarele autoblocante de furajare trebuie montate tot la un unghi de 20°.
Comparativ cu limitatorul de greabăn, barierele autoblocante reduc posibilitatea animalelor de a intra
în conflict atunci când consumă furajele. Totuşi, există riscul ca animalele să rămână blocate. Este
indicat ca limitatoarele autoblocante să fie concepute astfel încât să poată fi deschise în cazul în care
un animal cade sau îşi prinde capul în grilaj.
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Tabelul 8.10. Dimensiunile zonei de furajare şi ale aleii de furajare

Greutatea corporală de la, kg

Sub 6060 100

Marginea din spate a
0,4
ieslei, înălţimea faţă de nivelul zonei de furajare, m
Lăţimea unui loc de furajare, m/animal,
0,3
+/- 0,05 m
Înălţimea bazei ieslei faţă de
nivelul pardoselii, minim, m

100150

150200

200300

300400

400>500
500

0,4

0,45

0,45

0,5

0,5

0,55 0,55

0,3

0,35

0,4

0,5

0,55

0,6

0,70

0,55
0,7

0,55
0,75

0,6
0,8

0,6
0,85

Lăţimea ieslei, maxim, m
0,4 0, 40
Lăţimea suprafeţei anticorozive a ieslei, minim, m
0,5 0,55
Distanţa dintre bara de sus a barierei de furajare şi
zona de furajare,
1,1
minim, m
Volumul ieslei, minim, l
15
15

0,15
0,45
0,6

0,5
0,65
1,2

20

1,3
25

30

1,4
35

40

40

Ieslea
Este recomandat ca ieslea să includă un perete frontal, pentru a împiedica animalele tinere să
împingă furajele în afara zonei lor de acces. Acesta nu ar trebui să fie mai înalt decât pardoseala aleii.
În boxele cu zonă de furajare prevăzută cu aşternut adânc este indicat să se utilizeze iesle cu înălţime
reglabilă. În timp ce consumă hrana, animalele trebuie să stea mai jos decât baza ieslei.
Fânul şi furajele concentrate administrate viţeilor trebuie să fie de calitate superioară, proaspete,
administrat la discreţie. Fânul trebuie distribuit în hrănitori sau iesle pentru fân (a se vedea tabelul
8.2.).

Figura 8.9.
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Exemplu unui sistem automat de alăptare-adăpare

8.3.2. Alăptarea
Se recomandă administrarea laptelui folosind tetine, ataşate fie la o găleată specială (a se vedea
secţiunea 8.1.1.) sau la un sistem automat de alăptare.
Recomandări
În adăposturile pentru viţei este indicat să existe tetine, care le permit viţeilor să-şi satisfacă nevoia de
supt.
Sistem automat de alăptare
Sistemul automat se compune dintr-un alimentator pentru lapte, care amestecă laptele praf cu apa şi
o staţie de adăpare care protejează viţeii în timp ce sug lapte prin tetină.
Numărul de viţei deserviţi depinde de capacitatea sistemului automat de alăptare şi de strategia de
alăptare. Un alimentator poate deservi mai multe standuri. Fiecare stand poate deservi aproximativ 20
de viţei.
Staţiile de adăpare trebuie concepute astfel încât să prevină rănirea animalelor şi să protejeze viţeii de
alţi indivizi. Designul staţiei de alăptare trebuie adaptat la categoria de viţei căreia îi este destinat. De
asemenea, este necesar ca viţeii să poată suge adoptând o poziţie normală.

Figura 8.10.

Schiţa unei staţii de alăptare-adăpare care protejează viţeii

Staţia de alăptare trebuie amplasată lângă apă şi furaje, pentru a nu crea agitaţie în zona de odihnă.
Este important ca amplasarea să se facă astfel încât viţeii să intre firesc, paralel cu laturile boxei. De
asemenea, trebuie ca staţia de alăptare să nu aibă unghiuri moarte, astfel încât viţeii de rang inferior
să-i poată evita pe cei dominanţi. În figurile 8.10 şi 8.11 sunt prezentate principiile de proiectare a
staţiei de alăptare care asigură protecţie viţeilor.
Găleţile cu tetină sau sistemele automate de alăptare reprezintă înlocuitori acceptabili pentru
mameloanele vacii (Gjestang, 1981; de Wilt, 1985; Sambraus, 1980).
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8.3.3 Furnizarea apei potabile
Informaţiile cu privire la distribuţia apei potabile, designul adăpătorilor cu clapetă şi adăpătorilor
colective, precum şi amplasarea lor se pot găsi în capitolul 6, secţiunea 6.5.
Toţi viţeii cu vârsta de peste două săptămâni trebuie să beneficieze de apă proaspătă în cantităţi
suficiente sau să-şi poată sătasiface necesarul de lichide consumând alte tipuri de lichide ( Directiva
Consiliului 91/629/CEE). Totuşi, în condiţi de temperaturi exterioare ridicate sau când viţeii sunt
bolnavi, trebuie să beneficieze permanent de apă prospătă (Decizia Comisiei 97/182/ CE).
Toţi viţeii mai mari de două săptămâni trebuie să aibă acces liber la o cantitate suficientă de apă
proaspătă sau să fie capabili să-şi satisfacă nevoile consumului de fluide prin utilizarea altor lichide. În
condiţii de căldură excesivă sau pentru viţeii care sunt bolnavi, apa proaspătă de băut trebuie să le fie
asigurată în permanenţă (Ordinul ANSVSA nr.72 din 15 august 2005)

8.4. Noţiuni de bază pentru recomandări
Relaţiile sociale
Începând cu vârsta de 3-4 săptămâni, nevoia viţelului de a stabili contacte sociale se amplifică.
Absenţa contactelor sociale în perioada de alăptare poate determina ulterior, când viţeii sunt
întreţinuţi în grup, o formă de teamă reciprocă. Animalele crescute individual (în boxe individuale) sunt
foarte puţin motivate de activitatea altor indivizi şi manifestarea comportamentului social se
diminuează drastic.
Tineretul bovin manifestă o nevoie accentuată de experienţe sociale. Junincile întreţinute în grup de la
o vârstă timpurie prezintă o toleranţă reciprocă mai mare decât în situaţia în care grupul se formează
mai târziu.
Dacă viţeii nu pot realiza igienizarea reciprocă cu tente sociale, atunci există riscul să se lingă singuri
în mod excesiv, acumulând gheme de păr în rumen.
Denistatea de animale mare
O densitate a animalelor mare în boxele colective generează agitaţie, manifestări de agresivitate şi un
număr mare de conflicte care obligă animalele să se ridice şi să se încalece reciproc. Situaţia se
întâlneşte atât la juninci, cât şi la tăuraşi. Această agitaţie reduce substanţial timpul de odihnă
(Jensen, 1992). În acelaşi timp, timpul de furajare scade şi conflictele se înmulţesc odată cu numărul
mare de animale pe loc de furajare la aleea de furajare.
O creştere a densităţii de animale este însoţită de creştere a frecvenţei comportamentelor anormale şi
se intensifică agitaţia din cauză faptului că animalele tinere se încalecă (Beneke, 1985).
Aşternutul
Tineretul bovin preferă întotdeauna un aşternut moale (Irps, 1984). Pe un aşternut neted şi dur şi
pardoseală dură, multe dintre manifestările normale dispar. În aceste condiţii, creşte numărul de
tulburări comportamentale, mai ales în cazul adoptării poziţiei de decubit. Animalele tinere au
probleme atunci când se culcă pe o pardoseală cu grătare. Succesiunea de mişcări specifice aşezării
şi ridicării este întreruptă mai des şi adeseori mişcările sunt efectuate anormal.
Într-o anumită măsură, schimbările comportamentale apar deoarece animalele au probleme atunci
când se culcă pe un aşternut neted şi aspru. Parţial, acest comportament anormal este determinat şi
de încercarea animalelor de a-şi proteja încheieturile inflamate/dureroase.
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Aşternutul tare (fără paie) poate provoca apariţia durerilor la nivelul încheieturilor şi ongloanelor.
Călcatul cozii se manifestă doar pe aşternutul fără paie (pardoseală cu grătare sau plină, betonată) iar
frecvenţa acestui fenomen creşte odată cu sporirea densităţii animalelor.
Comportamentul
Viţeii trebuie să se odihnească cu membrele anterioare întinse şi capul sprijinit pe aşternut sau întinşi
pe o parte cu toate membrele întinse. Aceste poziţii decubitale sunt adoptate în 15-20% din timpul în
care viţeii se odihnesc.
Aşezarea în decubit şi revenirea în poziţie patrupedă, poziţiile de odihnă normale şi comportamentul
de igienizare reciprocă sunt în mare parte condiţionate de dimensiunile boxei.
După o perioadă în care viţeii sunt ţinuţi în condiţii restrictive, nevoia lor de mişcare se intensifică
(Jensen, 2000). O nevoie de mişcare nesatisfăcută poate conduce la mişcări bruşte şi violente, care
favorizează rănirile.
Separatoarele de iesle care împiedică animalele să se atingă în timp ce se hrănesc asigură un
consum furajer relativ uniform.
Sănătatea
Printre bolile cele mai întâlnite la viţei se numără pneumonia, diareea şi artrita. Cea mai frecventă este
pneumonia. Contactele tactile sunt mai puţin importante deoarece agenţii patogeni se află
pretutindeni în aerul din adăpost. O stare de sănătate bună se asigură prin întreţinerea în adăposturi
de tip iglu (Hansen, 1985) sau în adăposturi pentru viţei împărţite în sectoare (Østergaard et al., 1986).
În mod obişnuit, numărul de probleme de sănătate în rândul tineretului bovin cu vârsta cuprinsă în
intervalul 6- 24 luni este destul de redus. Majoritatea îmbolnăvirilor şi a rănilor fizice sunt cauzate de
factori din mediul ambiant. Tineretul se dezvoltă foarte bine în sisteme de adăpost deschise şi fără
izolaţie termică (DAAS, 1999).
Administrarea de hrană uscată de la o vârstă timpurie stimulează rumegarea.
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9. Vacile de lapte
Vacile de lapte sunt întreţinute în sisteme de adăpost colective.
Termenul de întreţinere colectivă liberă se referă la următoarele sisteme de adăpost:
1. Cuşete individuale de odihnă;
2. Aşternut adânc;
3. Boxă cu separarea dejecţiilor (pardoseală înclinată).

9.1. Stabulaţie liberă – întreţinerea în grup
În acest sistem de producţie vacile se pot mişca liber. Toate elementele componente ale adăpostului
trebuie proiectate astfel încât să permită animalelor să le întrebuinţeze în mod corespunzător cu
funcţiile lor.
9.1.1. Cuşete individuale de odihnă
Definiţie
Zona de odihnă este împărţită în cuşete individuale care oferă un loc de odihnă pentru fiecare vacă.
Cuşetele sunt separate prin despărţitoare care protejează vacile, luând în calcul şi respectarea
distanţei individuale. Este necesar ca spaţiul deschis din partea frontală a cuşetei să fie lipsit de
obstacole pentru vaca care se ridică sau se aşează. Confortul aşternutului se asigură prin utilizarea de
materiale de aşternut mărunţite şi necompactate, precum paie, nisip sau materiale sintetice.
Recomandări
Cuşetele individuale de odihnă sunt recomandate pentru întreţinerea vacilor de lapte. Trebuie să se
asigure cel puţin o cuşetă pe cap de vacă. Este necesar ca designul cuşetelor să ofere un spaţiu de
odihnă curat, uscat şi moale, pentru ca vaca să se poată aşeza şi ridica fără dificultăţi.
Vacile manifestă o nevoie accentuată de a sta culcate, satisfacerea acestei nevoi fiind prioritară. Este
important ca toate vacile să aibă posbilitatea de a se întinde oricând doresc. (exceptie fac zona de
aşteptare şi sectorul de muls).
Atunci când există mai mult de o vacă per cuşetă, gradul de agresivitate şi frecvenţa de manifestare a
comportamentelor anormale cresc.
Cuşetele trebuie să fie suficient de mari pentru ca vacile să nu întâmpine nicio piedică atunci când se
ridică sau se aşază. Lăţimea cuşetelor trebuie să nu permită vacilor să se aşeze de-a latul. De
asemenea, cuşetele trebuie să fie atât de înguste si scurte încât vacile să defece şi să urineze în
exteriorul cuşetei. Lungimea cuştelor nu trebuie să permită împrăştierea aşternutului pe aleile cu
dejecţii.
Cuşetele prea scurte sunt principala cauză a faptului că vacile refuză să le folosească sau au dificultăţi
la aşezare.
Dimensiuni
Spaţiul necesar şi dimensiunile cuşetelor individuale de odihnă sunt prezentate în tabelul 9.1.
Lungimea şi lăţimea indicate reprezintă valori minime.
Pentru a se asigura un timp de odihnă maxim, este important ca lăţimea şi lungimea cuşetei să fie
corecte. În cadrul experimentelor relizate de Cermak (1987), s-a ajuns la concluzia că timpul de odihnă
creşte dacă lăţimea cuşetei creşte de la 1,05 la 1,20 de metri. Acelaşi fenomen se înregistrează şi în
cazul în care lungimea cuşetei creşte de 2,10 la 2,50 de metri.
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În cazul în care cuşetele au o pardoseală cu înclinaţie prea mică (2%) , vacile se mişcă în faţă şi de
accea se utilizează un limitator la nivelul pardoselii (Christensen, 1998). Cuşetele cu o pardoseală cu
pantă adecvată (4%) previn alunecarea vacilor atunci când vacile odihnesc sau se mişcă în cuşete
(Christensen, 1998). Alunecarea se produce mai ales în cazul în care padoseala cuşetelor este
acoperită cu saltele, covoare sau este betonată.
Table 9.1. Recomandări privind spaţiul şi dimensiunile cuşetelor individuale de odihnă

Mari,
metri

Mici,
metri

Lăţime , vaci lactante, metri
1)
Lăţime , vaci în repaus mamar, metri

1,25
1,30

1,10
1,15

Lungime totală (rânduri cu faţa către perete), minim, metri

3,00

2,60

2,85

2,65

1,80

1,65

0,80

0,80

0,10

0.10

1,20

1,05

1,20
5%
0,25
2,00

1,05
5%
0,25
1,85

Rase
1)

2)

Lungime totală (rânduri duble) , minim, metri
3)

Distanţa dintre limitatorul de la nivelul pardoselii şi bordura din spate ,
+/- 0,05 metri
Limitatorul frontal inferior, distanţa faţă de aşternut
- minim
- sau maxim
3)

Distanţa dintre limitatorul la greabăn şi pragul din spate ,
metri
Înălţimea limitatorului la greabăn, +/- 0,05 metri
Panta cuşetei, +/- 1 %
Grosimea stratului de aşternut 5),
6)
Lungimea interioară a unei cuşete

4)

, +/- 0,05

1)

În cazul partiţiilor realizate sub formă de construcţii închise, lăţimea cuşetelor creşte cu 10%.
Sunt două rânduri dispuse faţă în faţă, cu sau fără partiţii.
3)
Poate fi necesar dacă panta aşternutului este sub 4 % .
4)
Distanţa se măsoară în plan orizontal.
5)
Indică grosimea stratului de aşternut, incluzând covorul şi salteaua, dacă există.
6)
Indică distanţa dintre pragul din spate şi limitatorul la nivelul pardoselii, măsurată în interiorul unei cuşete, cu
aşternut de paie sau nisip.
2)

Despărţitoarele laterale şi limitatoarele frontale inferioare
Vacile trebuie să se poată ridica şi aşeza într-o mişcare continuă, fără a întâmpina obstacole şi fără să
se rănească la contactul cu despărţitoarele de cuşete sau limitatorul frontal inferior. Acest lucru este
foarte important, în special atunci când vacile adoptă o poziţie de decubit, deoarece nu pot controla
ultima secvenţă a mişcării.
Stâlpii, conductele şi structurile de oţel nu trebuie amplasate în faţa cuşetelor, pentru ca vaca să nu
întâmpine dificultăţi la ridicare şi la aşezare.
Partiţiile - atât cele din partea frontală a cuşetei, cât şi cele dintre cuşete – nu trebuie să stânjenească
vacile la ridicare şi la aşezare.
Partiţiile care nu ating pardoseala sunt frecvent fixate pe două limitatoare frontale dispuse orizontal.
Pentru a nu crea probleme animalelor, aceste bare frontale se pot monta în partea de jos (maxim 10
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centimetri deasupra aşternutului – a se vedea figura 9.1.) sau în partea de sus (minim 80 centimetri
deasupra aşternutului – a se vedea figura 9.2.). Partiţiile fixate în suprafeţe betonate şi prinse cu bolţuri
nu necesită un limitator frontal. Acelaşi lucru este valabil şi pentru partiţiile situate deasupra pardoselii,
dacă există câte un stâlp de fixare pentru fiecare în parte.
Partiţiile nu trebuie să aibă muchii drepte, deoarece există un risc mare de rănire ca urmare a presiunii
exercitate asupra animalului.
Despărţitoarele de cuşete trebuie să fie suficient de înalte pentru a nu permite vacilor să se întoarcă în
cuşete. De asemenea, este necesar ca acestea să fie suficient de lungi, astfel încât vacile să nu stea
sau să nu păşească transversal. Pe de altă parte, lungimea nu trebueie să creeze piedici vacilor care
circulă pe aleile din spatele cuşetelor.

Limitator frontal
max. 10 cm

De la pragul din spate al cuşetei la despărţitoare trebuie să existe cel puţin 0,30 metri, pentru ca vacile
care trec pe aleea din spate să nu se rănească. La capătul fiecărui rând de cuşete, situat lângă un
punct de intersecţie, este necesar să existe un perete, pentru a proteja animalele de curenţii de aer şi
stropirea cu dejecţii. Pentru a exista spaţiu pentru execuţia acestui perete, este necesar ca suprafaţa
cuşetelor de la capătul rândurilor să fie cu 10% mai mare decât cea a restului cuşetelor.
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Despărţitoare fixate pe un limitator frontal aflat la nivelul de jos

Limitator frontal
95 - 105 cm

Figura 9.1.
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Despărţitoare fixate pe un limitator frontal aflat la nivelul de sus

Cuşetele aflate la capătul rândului, lângă uşi deschise, sub instalaţiile de ventilaţie (unitatea de
aspiraţie a aerului), precum şi cele dispuse lângă alei foarte circulate – de exemplu lângă adăpători şi
aleile de furajare – sunt locuri de odihnă puţin atractive.
Limitatorul de greabăn
Limitatorul de greabăn contribuie la menţinerea curăţeniei în cuşetă. Dacă acesta este corect dispus,
vaca face un pas înapoi atunci când se ridică. Prin urmare, dejecţiile solide şi lichide nu ajung pe
aşternutul din cuşetă.
Pentru a facilita adaptarea vacilor la sistemul de cuşete dintr-un adăpost nou, în primele 14 zile
limitatorul de greabăn trebuie aşezat la o distanţă faţă de pragul din spate cu 15 centimetri mai mare
deât în mod normal. Este recomandat ca limitatorul la greabăn să fie reglabil.
De cele mai multe ori limitatorul la greabăn este realizat dintr-o ţeavă metalică. Totuşi, se poate utiliza
şi un material flexibil. Un dispozitiv flexibil este mai puţin limitativ, dar are acelaşi efect – a se vedea
figura 9.3.
Atunci când limitatorul la greabăn este prea depărtat de pragul din spatele cuşetei sau este montat
prea jos, vaca se întinde pe diagonala cuşetei.
Poate fi mai util ca limitatorul la greabăn să fie montat la o înălţime faţă de aşternut mai mare decât
cea recomandată (1,1 metri) - de exemplu ridicat la 1,2 metri. Astfel, animalul are la dispoziţie mai mult
spaţiu pentru a se ridica şi aşeza jos.
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Limitator la greabăn flexibil.

Limitatorul la nivelul pardoselii
Limitatorul la nivelul pardoselii se recomandă pentru cuşetele fără suprafaţă înclinată sau cu înclinaţie
mică (sub 4 %), pentru ca vacile să nu se deplaseze prea mult în faţă şi să nu aibă dificultăţi la ridicare –
a se vedea figura 9.4.
Acesta poate consta într-o scândură de lemn cu muchii rotunjite, aşezată înclinat către spre exteriorul
cuşetei - a se vedea figura 9.4. Înclinaţia poate fi de 30 de grade, măsurate faţă de planul vertical.
Lăţimea recomandată nu depăşeşte 0,1 metri, deoarece este necesar ca vaca să-şi poată trece
memebrele anterioare peste el atunci când se odihneşte.
De asemenea, există mai multe tipuri de limitatoare la nivelul pardoselii, prefabricate, care sunt
vândute ca o componentă a echipamentului pentru sistemul de adăpost. Acestea se pot monta pe
partiţii sau pe pardoseală.
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Nu se recomandă utilizarea unei borduri de beton (“pernă”).
Atunci când se utilizează un limitator la nivelul pardoselii cu înălţime mare (mai mare de 0,15 metri) şi
muchii drepte, cazurile de răniri la genunchi se înmulţesc.

Figura 9.4.

Exemplu de limitator la nivelul pardoselii

Pragul din spatele cuşetei
Un prag înalt nu permite împrăştierea dejecţiilor solide şi lichide pe aşternutul cuşetei. Înălţimea
pragului dintre cuşete şi aleea de circulaţie (0,20 – 0,25 metri) nu trebuie să permită vacii să intre cu
spatele în cuşetă. În plus, din cauza înălţimii pragului vaca este nevoită să stea uşor pe o parte şi să-şi
tragă coada în cuşetă. Astfel, vaca nu-şi aşează coada pe aleea de circulaţie. Nu se recomandă un
prag de cuşetă mai înalt decât grosimea aşternutului.
La cuşetele cu aşternut necompactat, precum paie, nisip sau materiale similare, trebuie să existe un
prag (de exemplu o scândură cu înălţimea de 0,20 – 0,30 de metri faţă de aleea de circulaţie). Astfel,
pardoseala cuşetei se poate executa la acelaşi nivel cu aleea şi fără pantă (a se vedea figura 9.6.).
În cazul acestor cuşete, stratul de aşternut trebuie să fie exact cât pragul, pentru a evita rănirea
animalelor.
Aşternutul pentru cuşete
Aşternutul din cuşete trebuie să fie uscat, dintr-un material deformabil, care nu alunecă.
Este indicat ca baza cuşetelor acoperite cu covoare sau saltele sintetice să aibă o pantă de 5% către
pragul din spate – a se vedea figura 9.5.
Vacile preferă aşternutul moale în locul celui tare. Vacile preferă covoarele moi, cu rol izolator, în locul
covoarelor tari din cauciuc. Pardoseala betonată şi covoarele tari nu sunt satisfăcătoare decât dacă
sunt acoperite cu un material pentru aşternut, de exemplu paie.
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Figura 9.5.

Cuşetă cu saltea sintetică

Figura 9.6.

Cuşetă cu aşternut din material
mărunţit, necompactat

O pardoseală tare pentru cuşete supune animalele la solicitări mari şi creşte riscul de iritaţii, răni
cauzate prin apăsare (Blom et al., 1983).
Se recomandă un material cu un coeficient de frecare de cel puţin 0,5, care corespunde dalelor de
beton uscate (Hansen et al., 1999).
În cazul cuşetelor cu covoare sintetice şi strat de paie, aşternutul trebuie completat zilnic cu cel puţin
0,5 kg de paie. Paiele tocate la lungimea de 3-5 centimetri sunt foarte indicate.
Un experimentat realizat de Smidt et al. (1985) a arătat că aceaşi cantitate de paie distribuită în mai
multe straturi stivuite contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a animalelor.
În situaţia în care cuşetele sunt aşternute cu nisip, este necesar ca grosimea stratului să fie egală cu
înălţimea pragului din spate. Aşternutul de nisip se nivelează zilnic şi se completează ori de câte ori
este nevoie. Stratul de aşternut din paie, nisip sau rumeguş trebuie menţinut uşor înclinat către pragul
din spate – a se vedea figura 9.6.
Este indicat ca distanţa dintre pragul din spate şi limitatorul la nivelul pardoselii dintr-o cuşetă cu
aşternut de paie, nisip şi rumeguş să fie de cel puţin 1,8 metri.
În fermele daneze, cantitatea de nisip pentru aşternut variază de la 1 kg la 10 kg pe zi pe cap de vacă.
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Covoare şi saltele
În condiţiile în care genunchii membrelor anterioare se pot afunda 30 de milimetri în stratul de aşternut,
efortul depus se reduce la mai puţin de o treime faţă de cel la care sunt supuse animalele pe o
pardoseală betonată (Hansen et al., 1999).
Atunci când vaca se aşază, este recomandat ca orice material pentru aşternut să se comprime cu cel
puţin 16 milimetri sub forţa exercitată de genunchii anteriori ai unei vaci. Dacă se comprimă cu mai
mult de 28 milimetri, presiunea pe care o resimte animalul la nivelul genunchilor se reduce prea lent.
Astfel, un material mai moale nu îmbunătăţeşte în mod substanţial confortul animalului.
Aşternutul trebuie să aibă o un grad de elasticitate astfel încât deformarea reziduală să nu depăşească
5 milimetri. La covoarele de cauciuc tare, deformarea reziduală este mică. La covoarele de cauciuc
moale deformarea reziduală este acceptabilă, dacă aşternutul are o pantă de 5 %. La saltelele
bistratificate, prin aplicarea unui strat gros de aşternut (paie, rumeguş etc.) se împiedică de obicei
acumularea de lichid, în cazul în care înclinaţia către pragul din spate este suficient de mare. Pe de altă
parte, menţinerea în stare uscată a saltelelor cu scurgerea în partea din spate a cuşetei poate fi dificil
de realizat.

Fotografia 9.1. Cuşete individuale de odihnă cu saltele şi rumeguş

În mod obişnuit, nu este nevoie de izolaţie termică a zonei cu aşternut cu materiale moi.
Este important ca suprafaţa aşternutului să nu aibă asperităţi, pentru a se prevenii căderea părului
datorită frecării şi prevenirea apariţiei rănilor.
Utilizarea covoarelor de cauciuc în cuşete în combinaţie cu o cantitate mare de paie reduce numărul
de cazuri de răniri la animale.
9.1.2. Aşternutul adânc
Definiţie
În sistemele de adăpost cu aşternut adânc vacile sunt întreţinute în grupuri, fără a fi delimitate spaţii de
odihnă individuale.
Sistemele de adăpost cu aşternut adânc se pot clasifica în:
• Sisteme cu zonă de odihnă cu aşternut adânc şi zonă separată de furajare cu pardoseală cu
grătare sau betonată.
• Sisteme cu aşternut pe întreaga suprafaţă şi iesle cu înălţime reglabilă.
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Recomandări
Sistemele cu zonă de odihnă pe aşternut adânc şi o zonă de furajare separată sunt recomandate
pentru vacile de lapte.
Aşternutul adânc pe întreaga suprafaţă nu este recomandat pentru întreţinerea vacilor de lapte.
Dezavantajul este că pentru a asigura confortul animalelor şi a evita murdărirea acestora, este
nevoie de o cantitate de aşternut mai mare decât atunci când există o zonă de furajare separată. De
asemenea, poate fi dificil să se regleze înălţimea ieslei la nivelul cerut de furajarea vacilor lactante.
Printre avantajele sistemului de adăpost cu aşternut adânc se numără:
• Asigurarea de spaţii de odihnă cu aşternut corespunzător, calde şi confortabile;
• Număr redus de alunecări şi răni la nivelul membrelor;
• Comportament normal la execuţia mişcărilor de aşezare şi ridicare;
• Preferinţa vacilor pentru un aşternut moale, în locul celui tare;
• Creşterea perioadei de odihnă, comparativ cu pardoseala solidă cu aşternut.
Printre dezavantaje se numără:
• Consumul mare de materiale pentru aşternut;
• Un efort mai mare depus pentru distribuirea aşternutului, curăţarea animalelor şi evacuarea
dejecţiilor;
• Consumul redus de materiale pentru aşternut favorizează murdărirea animalelor.
Dimensiunile zonei de odihnă prevăzută cu aşternut adânc şi zonă de furajare separată
Este important ca adăpostul să aibă o construcţie solidă, capabilă să reziste la forţa de greutate
exercitată de gunoiul de grajd acumulat şi la eventualele contacte cu echipamentul utilizat pentru
evacuarea dejecţiilor. Înălţimea construcţiei trebuie să faciliteze evacuarea dejecţiilor.
Tabelul 9.2.

Recomandări privind suprafaţa minimă pe cap de animal şi dimensiunile zonei cu
aşternut adânc

Rase

Mari

Mici

Zona de odihnă
Suprafaţă de aşternut adânc în zona de odihnă per capita, minim,
6,5*
2
m
Suprafaţa totală per capita, m2
8,5
Lăţimea intrării în zona de aşternut adânc per vacă** (metri), minim,
(exemplu: 20 vaci x 0,20m = 4 metri)
0,20

0,20

Treptele
Lăţimea treptelor, aproximativ, m
Înălţimea treptelor, aproximativ, m
Înălţimea treptei de la bază, aproximativ, m

0,50
0,20
0,60

0,60
0,20
0,60

5,0
7,0

* = corespunde la 1 m2 pe 100 kg greutate corporală în viu.
** = este indicat ca treptele să nu aibă lăţimea mai mică de 1,80 metri.
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Figura 9.7.
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Sistem de adăpost cu aşternut adânc şi zonă
de odihnă situată mai jos decât zona de furajare,
trecerea făcându-se pe scară

Figura 9.8.

Sistem de adăpost cu aşternut adânc
şi zonă de odihnă uşor coborâtă faţă
de nivelul zonei de furajare.

Figura 9.9.

Sistem de adăpost cu aşternut adânc
şi zonă de odihnă în continuarea zonei
de furajare

Este necesar ca treptele să fie suficient de late pentru ca vacile să le poate observa fără probleme.
Dacă treptele sunt prea înguste şi vacile nu se încumetă să le urce, apare riscul de rupere a pintenilor
de marginea treptelor. În alte cazuri, vacile calcă prea departe şi riscă să se împiedice şi să cadă. Se
recomandă ca prima treaptă deasupra aşternutului să fie mai înaltă decât restul treptelor (a se vedea
tabelul 9.2.).
Este indicat ca rampele pentru bovine să nu aibă o pantă mai mare de 17%. De asemenea, este
important ca treptele şi rampele să fie rezistente la aluncare, iar pe lateral să existe balustrade.
În cazul în care aleea care face trecerea în zona de odihnă este îngustă, există un risc mare ca
dejecţiile să degradeze stratul de aşternut.
Separarea
În cazul în care vacile sunt împărţite în grupuri, este recomandat să existe posbilitatea de a diviza zona
de odihnă, cu ajutorul panourilor despărţitoare. Fiecare grup trebuie să beneficieze de acces la zona
de furajare.
Panourile trebuie să aibă înălţime reglabilă. Totodată, este necesar ca acestea să nu stânjenească
distribuirea aşternutului în zona de odihnă. De asemenea, partiţiile trebuie să fie uşor de demontat la
evacuarea dejecţiilor.
109

Atunci când există diferenţe de nivel între zona de odihnă şi cea de furajare trebuie să se instaleze un
parapet de protecţie între cele două spaţii. În plus, este recomandat să existe posibilitatea de a bloca
accesul prin punctele de trecere (trepte sau rampe) care asigură legătura între cele două zone.
Aşternutul
Se poate utiliza un aşternut de paie. Materialul de aşternut se distribuie astfel încât zona de odihnă să
fie întotdeauna uscată şi curată.
Cantitatea de aşternut este aceeaşi, indiferent de tipul paielor aplicate. Materialul pentru aşternut
trebuie să fie uscat. Un material de calitate proastă şi un strat umed de dejecţii afectează sănătatea
ugerului la vacile întreţinute pe aşternut adânc. În plus, o calitate inferioară a paielor duce la creşterea
cantităţii consumate.
Atunci când evacuarea se face de două ori pe an, aşternutul adânc degradat are o grosime de
3
aproximativ 1,2 metri (circa 8 m /cap de vacă).
9.1.3. Boxe cu pardoseală înclinată pentru separarea dejecţiilor
Definiţie
Acestea sunt boxe prevăzute cu un strat de aşternut de aproximativ 0,2 metri grosime în zona de
odihnă, executat pe o pardoseală înclinată. Mişcarea animalelor în zona de odihnă face ca o parte a
gunoiului semi-solid de sub stratul de paie nou aplicat şi o parte din paie să alunece în zona aleii de
circulaţie. Din această zonă, este evacuat mecanic cu ajutorul unui plug raclor sau cu ajutorul unei
lame adaptate la un tractor. Prin aplicarea periodică a unei cantităţi suficiente de paie, animalele se pot
menţine curate, iar riscul de apariţie a mamitelor se reduce.
Acest tip de adăpost este recomandat pentru fermierii care cultivă suprafeţe însemnate de cereale
păioase nefiind necesară achiziţionarea din afara fermei a paielor. Din această cauză nu se
recomandă acest tip de adăpost în zonele defavorabile cultivării cerealelor păioase.
Chiar dacă o parte din literatura internaţională nu recomandă acest tip de adăposturi, ele reprezintă
cea mai ieftină soluţie constructivă, având avantaje şi dezavantaje ca în cazul tuturor soluţiilor
constructive.
Dimensiuni
În cazul în care se optează pentru o boxă cu pardoseala înclinată, este recomandat să se ia în
considerare dimensiunile indicate în tabelul 9.3.
Aşternutul
Se recomandă împrospătarea aşternutului o dată pe zi, cu 4-6 kg de paie pe cap de animal. O cantitate
prea mare de aşternut poate împiedica alunecarea aşternutului deteriorat în zona de furajare, în timp
ce o cantitate redusă favorizează murdărirea vacilor. Pentru a se produce alunecarea stratului de
aşternut, este necesar ca animalele să facă multă mişcare.
Tabelul 9.3.

Dimensiuni recomandate pentru boxele cu
separarea dejecţiilor, destinate vacilor de lapte

Lungimea suprafeţei de aşternut, m
5,5
2
Suprafaţă de boxă, m per capita
6,1
2
Suprafaţă de aşternut, m per capita
4, 0
Lăţimea unui loc de furajare, +/- 0,05
0,70
metri
Lăţimea aleii de circulaţie, minim, m
3,2
Panta pardoselii din boxă, %
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Pentru alte informaţii referitoare la dimensiuni, consultaţi secţiunea 8.2.4. -“Boxă cu pardoseală
înclinată pentru separarea dejecţiilor”.
9.1.4. Zona de furajare
Într-un adăpost cu stabulaţie liberă, furajele pentru vaci sunt distribuite pe o alee comună. Furajele
concentrate, cerealele şi sfecla se pot distribui cu ajutorul unor staţii automate de furajare.
Într-un sistem de adăpost cu întreţinere liberă, comportamentul nutriţional al vacilor este influenţat în
special de următorii factori:
• Numărul de staţii automate de furajare
• Numărul de vaci pe loc de furajare
• Designul limitatoarelor de furajare
• Asigurarea raţiei furajere.
Recomandări
Este necesar ca toate vacile să aibă acces egal la consumul de furaje stabilit prin raţii.
Atunci când furajarea se face restrictiv, este recomandat să existe în zona de furajare cel puţin un loc
de furajare pe cap de animal. Ulterior, tipurile de partiţii pentru furajare sunt foarte importante pentru a
limita posiilităţile vacilor dominante de a le alunga pe cele mai slabe de la furajare.
Dacă există două până la trei vaci pe loc de furajare, timpul de furajare scade şi numărul de agresiuni
creşte, dar consumul de furaje şi producţia de lapte nu se modifică. O condiţie de bază este bineînţeles
furajarea ad libitum (la discreţie).
Recomandări privind spaţiul disponibil şi dimensiuni
Număr de vaci pe loc de furajare:
• Maxim una, în condiţii de furajare restrictivă*
• Maxim 3 în condiţii de furajare la discreţie**
* În condiţii de furajare restrictivă, furajul de bază şi furajul de completare şi producție se
distribuie în unul sau mai multe tainuri pe zi şi pe noapte. În plus, vacile pot primi în mod
individual un supliment furajer (vacile cu producţii mari).
** În condiţii de furajare la discreţie, furajele sunt distribuite ţinând cont de apetitul animalelor
şi trebuie să fie disponibile cel puţin 20-22 de ore din 24.
În cazul aplicării furajării restrictive, trebuie să existe suficient spaţiu pentru ca toate vacile să consume
furaje simultan. Se recomandă să existe 2-3 locuri de furajare suplimentare, astfel încât “ultima” vacă
sosită să-şi poată găsi locul la iesle.
În situaţia în care există doar câteva animale care sunt împiedicate să aibă acces la locul de furajare se
creează o situaţie mai stresantă decât atunci când există două sau mai multe animale pe un loc de
furajare. Numărul de vaci care nu au acces la furaje în prima fază trebuie să reprezinte o proporţie nu
mai mult de 15% din efectivul total.
În sistemele cu întreţinere liberă, atunci când se distribuie şi o raţie individuală de supliment furajer,
este indicat ca vacile să fie imobilizate (limitator autoblocant) pentru a le împiedica să „fure”, hrana
celorlalte vaci de rang inferior. Astfel, vacile mai slabe şi vacile primipare îşi pot consuma tainul fără să
fie deranjate de vacile cu rang superior în ierarhia grupului.
În cazul în care se utilizează o instalaţie automată de alimentare pentru furaje concentrate, o vaca
consumă în mod normal aproximativ 300 grame de pelete pe minut.
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În condiţii de furajare la discreţie, se recomandă montarea de despărţitoare între locurile de furajare.
De asemenea, trebuie să existe spaţiu suficient în locul de furajare şi pe aleile care facilitează traficul
animalelor între zona de odihnă şi cea de furajare.
În tabelul 9.4. sunt prezentate recomandări cu privire la spaţiul necesar pentru un loc de furajare (a se
vedea figurile 9.10, 9.11. şi 9.12).
Ieslea
Este recomandat ca ieslea să fie prevăzută cu o margine, pentru ca vacile să nu poată împinge furajele
pe aleea de furajare. Pentru dimensiunile ieslei consultaţi tabelul 9.4.
Solicitarea la care sunt supuse membrele anterioare ale vacii se diminuează dacă baza ieslei se află la
o înălţime mai mare decât nivelul zonei de furajare. Frecvenţa mişcărilor incomode la nivelul gâtului,
pe durata consumului de furaje (stres compresiv) scade dacă baza ieslei este ridicată până la 15 – 20
centimetri.
Bara de sus
a grilajului
de furajare

15-20 cm

Marginea
interioară
a ieslei

Figura 9.10.

50-60 cm

145 cm

20°

Max. 60 cm

Planul zonei de furajare (principiul
de construcţie pentru sisteme de
adăpostcu întreţienere liberă)

Frecvenţa mişcărilor incomode la nivelul gâtului scade în mod substanţial atunci când lăţimea ieslei
nu depăşeşte 60 centimetri.
Limitatorul de furajare
Definiţie
Aceasta reprezintă un dispozitiv de separare a zonei de furajare de aleile de furajare. Este
recomandat ca bara limitatoare pentru greabăn să fie fie poziţionată la un unghi de 20 de grade faţă de
stâlpii verticali ai limitatorului de furajare.
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Figura 9.11.

Designul unui front de furajare cu limitator la greabăn

Figura 9.12.

Designul unui front de furajare cu limitator autoblocant

Tabelul 9.4.

Cerinţe privind spaţiul asigurat de locul de furajare şi dimensiunile acestuia

Loc de furajare, cerinţe privind spaţiul
Marginea posterioară a ieslei, înălţimea faţă de nivelul zonei de
furajare*
Lăţime loc de furajare per capita, +/- 0,05 m
Distanţa dintre baza ieslei şi nivelul zonei de furajare
Lăţimea ieslei de la bordura dinspre zona de furajare, maxim
Lăţimea suprafeţei de iesle + alee de furajare cu protecţie
anticorozivă, minim
Distanţa dintre limitatorul superior al frontului de furajare şi baza
ieslei, minim

Centimetri
50 - 60
70/65
15 - 20
60
90
145

*) Este indicat ca marginea posterioară a ieslei să fie realizată dintr-un material solid până la nivel de 1-2 cm
sub balustrada inferioară a frontului de furajare
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La vacile adulte, este indicat ca lăţimea dintre bara mobilă şi cea fixă a deschiderilor frontului de
furajare să fie de 19 centimetri pentru rasele mari şi 17 centimetri pentru rasele mici (a se vedea figura
9.13.).
Limitatoarele autoblocante de furajare trebuie să fie uşor de deschis, în cazul în care animalul cade.
Este indicat să existe suficiente locuri de trecere sau porţi uşor de manevrat pentru accesul lucrătorilor.
În punctele de trecere care fac legătura cu aleea de furajare este indicat să existe utilităţi pentru
spălarea şi decontaminarea încălţămintei. Este foarte util ca punctele de trecere şi porţile destinate
lucrătorilor să fie dispuse la capetele zonei de furajare.
Punctele de trecere trebuie să aibă o lăţime de 40 centimetri acolo unde vacile intră perpendicular pe
deschidere. În cazul în care vacile pot intră doar paralel cu deschiderea, lăţimea punctelor de trecere
poate fi de 50 centimetri (a se vedea figura 9.14.).

Rase mici

Rase mari

31 - 37 cm

Rase mari

Rase mici

80 - 95 cm

17 - 19 cm

Rase mari

Rase mici

Figura 9.13.

Dimensiunile deschiderilor în partea superioară al limitatorului de furajare autoblocant
(CIGR,1994)

În cazul utilizării de limitatoare autoblocante verticale, vacile au acces la furaje pe o lăţime a ieslei de
98 centimetri. Dacă acestea sunt înclinate (20°) către iesle, lăţimea de acces se măreşte cu 14
centimetri, spaţiul total de acces fiind de 112 centimetri. Dacă vacile ating această distanţă, forţa
exercitată asupra frontului de furajare creşte şi există riscul ca animalul să fie grav rănit.
În condiţiile utilizării unei iesle înguste şi a unui limitator autoblocant vertical, s-a exercitat o forţă de
500 Newtoni timp de 18 secunde la fiecare administrare a furajelor. Media valorilor maxime ale forţei a
fost de 1.000 Newtoni.
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În cazul utilizării unei iesle late, s-a înregistrat o forţă de peste 500 de Newtoni exercitată timp de 100
de secunde la fiecare administrare a furajelor. Media valorilor maxime ale forţei a fost de peste 2.000
Newtoni. Experimentele au arătat că vacile au capacitatea de a aplica o forţă de 2.000 de Newtoni
pentru a ajunge la hrană, capacitatea pe care o exercită în caz de necesitate.

50

cm

Fu
r
sp tun d
ãl a e
re

Figura 9.14.

Exemplu de design al punctului de acces pentru lucrători

În primă fază, vacile consumă furajele din aria lor de acces. Dacă există furaje la limita exterioară a
ieslei de furajare, pentru a ajunge la hrană vacile exercită o presiune egală atât la un un front de
furajare vertical, cât şi la unul înclinat.
Pentru a evita stresul de compresie, care are efecte dăunătoare, este important ca hrana să fie
administrată în aria de acces a animalelor. În cazul unei iesle ridicate la înălţimea de 20 centimetri, în
combinaţie cu un front de furajare vertical, distanţa de acces este de 60 centimetri, iar combinat cu
front de furajare înclinat este de 75 centimetri.
Distribuţia apei potabile
Pentru o serie de recomandări cu privire la distribuţia apei potabile, designul adăpătorilor cu clapetă şi
al adăpătorilor colective, precum şi modul de dispunere al acestor, consultaţi secţiunea 6.5.
Nu se recomandă ca adăpătorile colective să fi amplasate în mijlocul unui tronson cu limitatoare
autoblocante de furajare, ci la capătul acestuia.
9.1.5. Aleile de circulaţie
Definiţie
Sunt alei caracteristice sistemelor de adăpost cu întreţinere liberă, servind ca zonă de circulaţie şi de
mişcare pentru vaci şi uneori drept căi de circulaţie pentru personal.
Pardoseala aleilor trebuie să aibă o capacitate portantă suficient de mare, pentru a rezista la greutatea
animalelor, utilajelor etc. De asemenea, suprafaţa acesteia trebuie să fie rezistentă la alunecare,
pentru a evita accidentele.
În cazul aleilor din zona cuşetelor individuale de odihnă, pardoseala poate fi cu grătare sau betonată.
Modul de curăţare a aleilor trebuie să garanteze menţinerea ongloanelor vacilor în stare curată şi
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uscată. Pentru informaţii detaliate consultaţi capitolul 6, secţiunea 6.4.
Recomandări
Toate aleile trebuie să aibă o suprafaţă rezistentă la alunecare. Pardoseala poate fi cu grătare sau
betonată. Alături de zona de furajare şi zona de aşteptare – dacă există, aleile reprezintă o zonă de
mişcare aflată la dispoziţia animalului. Este recomandat ca această zonă de mişcare să asigure o
suprafaţă de aproximativ 4 m2 pe cap de vacă (în afara cuşetelor individuale de odihnă) pentru a
reduce agresiunile, ciocnirile şi tulburările comportamentale în rândul vacilor. Valorile lăţimii minime
pentru zona de furajare şi aleile pentru circulaţia animalelor sunt indicate în tabelul 9.5.
La capătul fiecărui tronson de cuşete este indicat să existe alei de traversare sau de refugiu. Dacă un
rând de cuşete are peste 20 de locuri, fermierul trebuie să prevadă puncte de trecere suplimentare
pentru a evita blocajele în circulaţia animalelor.
Tabelul 9.5.

Lăţimea minimă pentru zona de furajare şi aleile destinate circulaţiei animalelor

Lăţimea minimă a zonei
de furajare şi aleilor de
circulaţie pentru vaci

Lăţimea aleilor

Lăţimea
pasajelor de
trecere dintre
1)
cuşete

Lăţimea aleilor
cu un capăt
închis

3,4
3,2

-

-

3,4
3,4

2,6
2,6

3,0
3,0

4,0
4,0

2,6
2,6

3,0
3,0

4,0
4,0

2,6
2,6

3,0
3,0

4,6
4,6

2,6
2,6

3,0
3,0

-

2,6
2,6

3,0
3,0

4,0

-

-

3,2

-

-

2)

Un rând de cuşete

Rase mari

Rase mici
2)
Două rânduri de cuşete

Rase mari

Rase mici
2)
Trei rânduri de cuşete

Rase mari

Rase mici
2)
Patru rânduri de cuşete

Rase mari

Rase mici
2)
Cinci rânduri de cuşete

Rase mari

Rase mici
Cuşete – perete
(spaţiu liber de trecere)

Rase mari

Rase mici
Aleea de furajare –
aşternut adânc

Rase mari

Rase mici
Aleea de furajare –
cuşete la perete

Rase mari

Rase mici
1)

Lungime pentru maxim 7 cuşete, dacă aleea este închisă la un capăt.
Numărul de rânduri de cuşete se referă la cele de pe o singură latură a aleii de furajare. Un adăpost cu două
rânduri de cuşete pe o latură a aleii de furajare şi trei pe cealaltă latură nu este un adăpost cu cinci rânduri de cuşete.
2)

116

În figura 9.15 sunt prezentate schiţele a patru sisteme de adăpost cu cuşete individuale de odihnă.
Spaţiul limitat constituie una din principalele cauze ale agresiunilor care au loc în rândul animalelor.
Dacă spaţiul este restrâns, animalele trec frecvent unele pe lângă altele la distanţe mici şi posibilităţile
de a se refugia sunt limitate.
Pardoselile trebuie să fie uscate şi să împiedice alunecarea. Gradul de eficienţă al pardoselilor
rezistente la alunecare depinde de coeficientul de frecare al materialului şi de cantitatea de dejecţii
solide şi lichide.
În cazul în care sistemul de adăpost poate fi prevăzut doar cu un singur pasaj, cea mai bună variantă
este ca acesta să fie executat la capătul rândului de cuşete şi nu la jumătate. În acest mod, vacile vin
din două direcţii şi nu din patru.

a)

b)

c)

d)

Figura 9.15.

Schiţele a patru sisteme de adăpost cu rânduri de cuşete individuale de odihnă
a) Un rând de cuşete individuale de odihnă. Se asigură spaţiu suficient în zona de furajare şi
o privire de ansamblu bună asupra cuşetelor.
b) Două rânduri de cuşete. Se asigură spaţiu suficient pentru ca toate vacile să aibă acces
simultan în zona de furajare. Zona de furajare este separată de zona de odihnă.
c) Două rânduri de cuşete (rânduri duble). Se asigură spaţiu suficient pentru ca toate vacile
să aibă acces simultan în zona de furajare. Există posibilităţi de contact apropiat cu alte 2-5
vaci din cuşete. Vacile sunt în contact direct cu zidul exterior.
d) Trei sau mai multe rânduri de cuşete. Utilizare foarte bună a aleilor de circulaţie pentru
animale. Număr redus de locuri de furajare. Există un trafic intens în zona de furajare.
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Sănătatea animalelor
În sistemele de adăpost cu întreţinere liberă cu alei umede şi murdare, cele mai frecvente sunt
afecţiunile ongloanelor.
Pardoselile umede duc la umezirea cutiei cornoase şi a tegumentului dintre ongloane. Acest lucru
favorizează penetrarea ongloanelor de către corpuri străine şi agenţi patogeni. În plus, există un risc
mare de răspândire a infecţiilor.
În adăposturile cu pardoseală solidă, aşa-numita putrezire a călcâielor şi alte afecţiuni podale se
produc mai rapid decât în cazul întreţinerii pe pardoseală cu grătare. Aceasta accentuează încă o dată
importanţa menţinerii pardoselilor pline betonate în stare curată şi uscată.
Se apreciază că o curăţire a ongloanelor de două ori pe an are o importanţă considerabilă pentru
sănătatea acestora.

9.2. Zona laptelui
Definiţie
Zona laptelui reprezintă toată suprafaţa destinată obţinerii şi condiţionării laptelui. Zona laptelui este
împărţită într-o zonă de aşteptare, puncte de acces, standuri de muls, ieşire, alee de întoarcere, baie
pentru ongloane, zonă de sortare şi spaţiile de serviciu pentru răcirea şi depozitarea laptelui, incluisv
utilităţile pentru curăţarea echipamentului pentru lapte.
Recomandări
Este important ca sectorul destinat mulsului să asigure confort vacilor înainte de muls, în timpul
mulsului şi imediat după.
Prin construcţie şi amenajare, sectorul de muls trebuie să asigure libertatea de mişcare a vacilor, fără a
întâmpina obstacole, astfel încât animalul să nu se rănească sau să fie stresat.
Este important ca procesul de răcire şi depozitare a laptelui să asigure o calitate ridicată a laptelui, în
conformitate cu standardele naţionale şi europene.
9.2.1. Mulsul
Recomandările şi cerinţele menţionate în subcapitolele 9.2.1., 9.2.1.1. şi 9.2.1.2. se bazează pe
Drectiva 89/362/CEE privind condiţiile generale de igienă din fermele pentru producţia de lapte şi
Directiva 92/46/CEE de stabilire a normelor sanitar-veterinare pentru producţia şi introducerea pe
piaţă a laptelui crud, a laptelui prelucrat termis şi a produselor pe bază de lapte.
Mulsul reprezintă cea mai importantă activitate care se desfăşoară la nivel individual într-o fermă
pentru vaci de lapte. Managementul procesului de muls are ca obiectiv reducerea la minim a
contaminării bacteriologice şi fizice.
Termenul de muls se referă la toate aspectele procesului de obţinere a laptelui de la vaci rapid şi
eficient, asigurând în acelaşi timp sănătatea vacilor şi calitatea laptelui.
Sala de muls şi camera de depozitare a laptelui şi echipamentul aferent trebuie amplasate şi construite
astfel încât să se evite orice risc de contaminare a laptelui. Acestea trebuie menţinute curate, îngrijite şi
în stare bună de funcţionare.
Dezinfecţia adăpostului şi a incintelor trebuie să se realizeze astfel încât să nu apară riscul de
introducere a dezinfectanţilor în lapte sau de contaminare a acestuia.
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9.2.1.1. Procesul de muls
Este necesar ca standurile de muls să fie curate pentru a se evita contaminarea bacteriologică sau din
alte surse.
După curăţare şi dezinfectare, echipamentul şi a instrumentele de muls, de tratament, de depozitare şi
de transport al laptelui trebuie clătite cu apă potabilă.
Instrumentele şi periile trebuie păstrate în condiţii bune de igienă.
Fiecare vacă trebuie să poată fi identificată din întregul efectiv.
Imediat înainte şi după muls, trebuie interzisă orice activitate care poate avea un efect negativ asupra
calităţii laptelui.
Înainte de începerea mulsului, mameloanele, ugerul şi, dacă este necesar, alte zone adiacente trebuie
spălate.
Înainte de mulsul propriu-zis, mulgătorul trebuie să verifice aspectul general al laptelui de la fiecarea
vacă. Acest lucru se realizează în timpul premulsului, când primele jeturi sunt mulse într-un pahar de
muls. Dacă mulgătorul observă modificări vizibile (culoare schimbată, cheaguri mici de sânge,
granulaţii etc.), laptele de la vaca respectivă trebuie reţinut de la livrare.
În cazul vacilor care prezintă boli ale ugerului, acestea vor fi mulse separat manual sau mecanic (ex.
bidon de muls). Laptele obținut nu se va livra şi nu se va administra viţeilor!
La vacile lactante, imediat după muls se vor dezinfecta mameloanele cu ajutorul paharelor de
dezinfecție sau a spray-urilor.
Persoanele implicate în procesul de muls şi gestionarea ulterioară a laptelui trebuie să poarte un
echipament de muls curat şi adecvat. Mulgătorii trebuie să se spele pe mâini chiar îniante de
începerea mulsului şi să nu se murdărească pe durata lucrului. În acest scop, lângă spaţiul pentru
muls sunt necesare utilităţi pentru spălarea mâinilor şi a braţelor.
Laptele trebuie depozitat până în momentul colectării din camera de depozitare. Camerele pentru
lapte trebuie utilizate doar pentru activităţile specifice manipulării laptelui şi pentru echipamentul de
muls.
9.2.1.2. Echipamentul pentru muls
Pentru construcţia, instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipmentului pentru muls este recomandat să
se respecte standardele ISO 3918, 5707 şi 6690, împreună cu recomandările producătorului şi cele
existente la nivel local şi naţional. La curăţarea şi aplicarea dezinfectanţilor, este necesar să se
respecte indicaţiile producătorului de echipamente.
Echipamentele şi toate componentele acestora precum şi ustensilele trebuie să fie în permanenţă
curate şi într-o stare fizică bună.
Echipamentele şi materialele care vin în contact cu laptele trebuie realizate dintr-un material neted,
uşor de curăţat şi dezinfectat, rezistent la coroziune şi care nu transferă substanţele aflate în
compoziţia sa în lapte.
Este necesar ca toate articolele care vin în contact cu laptele sau soluţiile de curăţare şi dezinfectare
să nu contamineze laptele.
119

Se recomandă ca soluţiile de curăţare şi dezinfectare să fie alese şi utilizate astfel încât să nu afecteze
negativ calitatea laptelui.
Utilizarea substanţelor chimice, pesticidelor (insecticide pentru combaterea muştelor din adăpost etc.)
sau substanţelor de curăţare se face cu respectarea instrucţionilor producătorului.
9.2.2. Zona de aşteptare
Zona de aşteptare reprezintă spaţiul în care vacile sunt aduse înainte de a fi mulse. Existenţa acestei
zone asigură un flux continuu al animalelor în standurile de muls.
Optimizarea fluxului de vaci în standurile de muls depinde foarte mult de structura zonei de aşteptare –
a se vedea figura 9.16.
Recomandări
Se recomandă ca întotdeauna adăpostul să fie prevăzut cu o zonă de aşteptare. Este indicat ca zona
de aşteptare, excluzând standurile de muls, să aibă capacitatea de a găzdui întreg efectivul din
sistemul de adăpost.
Dimensionarea
Se recomandă asigurarea unei suprafaţe pe cap de vacă de minim 1,50 m2 pentru rase mari şi 1,30 m2
pentru rase mici.
Este bine ca vacile să nu rămână mai mult de o oră în zona de aşteptare. În caz contrar, vacile au mai
puţin timp la dispoziţie pentru a se hrăni şi a se odihni, ceea ce conduce la diminuarea producţiei de
lapte. De asemenea eliberarea oxitocinei (hormon necesar pentru eliberarea laptelui) nu se mai
realizează în parametrii optimi. Din cauza stresului de așteptare se poate produce eliberarea
adrenalinei, hormon care inhibă eliberarea oxitocinei.
Având în vedere că în fermele de mari dimensiuni efectivul este împărţit în grupuri, se recomandă
stabilirea dimensiunilor zonei de aşteptare în funcţie de mărimea grupului.
În situaţia în care este necesar ca mulsul să continue pe durata rotaţiei grupurilor, suprafaţa zonei de
aşteptare creşte cu 25%, în funcţie de necesităţile grupului celui mai mare.
Atunci când zona de aşteptare este amplasată între unul sau două rânduri de cuşete individuale, se
recomandă blocarea accesului în cuşete pe durata mulsului cu o bară. În acest fel scade riscul de răni
cauzate de contactul cu despărţitoarele şi întreţinerea igienei este mai uşor de realizat.
Zonele cu aşternut adânc nu trebuie incluse în zona de aşteptare.
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Salã de muls

Zonã de aşteptare

Figura 9.16.

Zona de aşteptare

Proiectarea
Este de preferat o zonă de aşteptare lungă şi îngustă faţă de o zonă scurtă şi cu lăţime mare sau de
forma unui pătrat.
Este indicat ca standurile de muls să fie aşezate mai sus decât zona de aşteptare. O suprafaţă
înclinată cu o pantă de 5-7% face ca vacile să se poziţioneze cu faţa către standuri şi astfel sunt
încurajate să intre în standuri.
Pentru a evita rănirea vacilor din zona de aşteptare se poate monta o balustradă de protecţie la
aproximativ 90 de centimetri faţă de pardoseală. Bara are rolul de împiedica contactul animalelor cu
muchii ascuţite, stâlpi, ziduri sau alte echipamente (a se vedea figura 9.17.). Distanţa dintre balustrada
de protecţie şi zid este de cel puţin 10 centimetri. Spaţiul dintre balustradă şi perete trebuie să fie plin,
pentru ca vaca să nu rămână blocată în cazul în care sare peste balustradă.
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10 cm
Balustradă de protecţie

90 cm

Figura 9.17.

Exemplu de balustradă de protecţie

Standurile de muls nu trebuie folosite ca spaţiu de aşteptare, deoarece primele vaci care intră sunt
stresate şi le pot murdări cu dejecţii pe cele din spatele lor.
Este important ca pardoseala să fie în întregime rezistentă la alunecare.
Se recomandă ca zona de aşteptare să fie bine iluminată şi ventilată (a se vedea secţiunea 5.4. –
“Ventilaţia”). Spaţiul insuficient şi condiţiile de climat inadecvate sunt o sursă de stres atât pentru vaci,
cât şi pentru mulgător.
Porţi de ghidare mecanice
Utilizarea unor porţi mecanice care reduc gradual zona de aşteptare, pe măsură ce vacile intră în
standurile de muls, contribuie la asigurarea unui flux de animale constant şi uniform în zona de
aşteptare.
Nu se recomandă utilizarea porţilor mecanice mobile care funcţionează cu şocuri electrice.
9.2.3. Zona de acces
Reprezintă spaţiul de intrare din zona de aşteptare în standurile de muls. Zona de acces trebuie să
faciliteze intrarea în mod natural a vacilor în standurile de muls.
Recomandări
Se recomandă ca trecerea din zona de aşteptare în standurile de muls să fie complet deschisă, pentru
ca vacile să poată vedea ce se întâmplă în sala de muls. Este indicată o zonă de acces realizată cu
ajutorul porţilor în forma unei pâlnii, pentru ca vacile să intre una câte una. Este bine să se evite
treptele sau alte diferenţe de nivel.
Un pasaj deschis care face legătura între zona de aşteptare şi standurile de muls previne agitaţia
animalelor pe durata aşteptării.
O intrare în formă de pâlnie organizează vacile pe un singur rând înainte de ajunge în standurile de
muls.
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În acelaşi timp, porţile protejează vacile, acestea putând să-şi păstreze rândul înainte de a intra în sala
de muls. În figura 9.18. este prezentată o zonă de acces în formă de pâlnie.
De asemenea, aceasta permite construcţia unei scări în continuarea canalului pentru operator
(mulgător). În acest fel, mulgătorul poate trece prin spatele unei vaci care ezită să intre în sala de muls.

Intrare în formă de pâlnie

Canal operator

Scară/rampă

9.2.4. Standurile de muls
Vacile sunt mulse în standurile de muls, prevăzute cu mai multe posturi. Mulsul este realizat cu ajutorul
echipamentului de muls, care în principiu este acelaşi indiferent de tipul de sală de muls.

Zonă de aşteptare

Figura 9.18.

Zona de acces în sala de muls

Totuşi, posturile de muls pot fi dispuse în mai multe moduri. Astfel sala de muls poate fi:
• Sală tip brăduleţ
• Sală tip crupă la crupă
• Sală tip tandem
• Salăde muls rotativă (Carusel)
• Robot de muls.
Recomandările de mai jos se aplică pentru toate sistemele de muls menţionate. O descriere detaliată
a fiecărui sistem se regăseşte în secţiunea 9.2.5.
Recomandări
Este necesar ca standurile de muls să aibă pardoseala rezistentă la alunecare şi uşor de curăţat.
Posturile de muls trebuie să permită vacilor să adopte poziţia naturală de muls.
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Este important ca vacile să poată intra liber în posturi, fără să se sprijine pe echipamentul din sală.
Distanţa recomandată până la echipament este de cel puţin 90 centimetri (a se vedea figura 9.19.).
Aleile de trecere cu lăţimea de cel puţin 90 centimetri includ alimentatoarele de concentrate din sala de
muls.
Atunci când standurile de muls sunt situate mai sus decât zona de aşteptare şi există culoare de
întoarcere a vacilor mulse pe ambele laturi se poate realiza o alee de muls (“canal pentru mulgător”).
Astfel, mulgătorul poate intra în aleea pentru muls fără a fi nevoie de o scară.
Asigurarea de furaje concentrate în sala de muls
De obicei, vacile sunt încurajate să intre în posturile de muls prin distribuirea de furaje concentrate în
alimentatoare. Pe de altă parte, vacile sunt tentate să rămână în sala de muls şi după ce au fost mulse.
Furnizarea de furaje concentrate este condiţie de bază pentru a atrage vacile în cazul în care se
folosesc roboţi de muls. Un furaj gustos sporeşte atracţia animalelor.
Este necesar ca hrănitorile pentru furaje concentrate să fie uşor de curăţat.

Spaţiu liber minim 90 cm

Canal operator

Figura 9.19.

Alei de trecere în sala de muls pentru vaci

9.2.5. Sălile de muls
9.2.5.1. Mulsul în grupe
Sala tip brăduleţ
Sălile de muls tip brăduleţ sunt cele mai populare în sistemele de adăpost cu întreţinere liberă.
Mulgătorul are un contact foarte bun cu vacile.
Caracteristici:
• Gestionarea mulsului în grupe, de obicei cu câte o grupă de vaci pe fiecare latură a canalului
pentru mulgător
• Posturile de muls sunt dispuse în formă de brăduleţ, la un unghi de 30 de grade faţă de marginea
canalului pentru mulgător
• Aparatul de muls se fixează pe uger din lateral
• În mod obişnuit există câte un aparat de muls pentru fiecare post de muls
• Se pot utiliza şi sisteme cu braţ mobil suspendat, situat pe mijlocul canalului pentru mulgător, cu
grup de muls care deserveşte ambele părţi (câte unul pe fiecare parte)
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•
•

Sala tip brăduleţ poate fi prevăzută cu ieşiri rapide sau alimentatoare pentru furaje concentrate
Parametrii de funcţionare se satabilesc în funcţie de vaca cu cea mai mică producţie de lapte.

Sala de muls tip crupă la crupă
Sălile tip crupă la crupă sunt cele mai utilizate în cazul efectivelor mari, datorită ieşirilor rapide.
Mulgătorul are foarte puţin contact cu vaca, deoarece vaca are o poziţie perpendiculară faţă de canalul
pentru mulgător.
Caracteristici:
• Gestionarea mulsului în grup, existând câte un grup de vaci pe fiecare latură a canalului pentru
mulgător
• Vacile stau perpendicular pe canalul pentru mulgător
• Aparatul de muls se fixează pe uger prin partea din spate
• De obicei există câte un aparat de muls pentru fiecare post de muls
• Se pot utiliza şi sisteme cu braţ mobil suspendat, situat pe mijlocul canalului pentru mulgător, cu
grup de muls care deserveşte ambele părți (câte unul pe fiecare parte)
• Pentru platformele de muls crupă la crupă cu 2x8 sau mai multe posturi de muls se recomandă
ieşiri rapide
• Majoritatea platformelor de muls crupă la crupă cu ieşiri rapide este dotată cu alimentatoare
pentru concentrate
• Unele platforme de muls crupă la crupă sunt prevăzute cu ieşiri rapide, dar şi cu hrănitori pentru
concentrate
• Limita parametrilor de funcţionare se stabileşte în funcţie de vaca cu cea mai mică producţie de
lapte .
Ieşirile rapide
Standurile de muls sunt eliberate rapid dacă toate vacile pot ieşi după ce au fost mulse (ieşiri rapide)
trecând pe culoarul de întoarcere. Ieşirile rapide se utilizează în special în cazul platformelor tip
tandem şi al roboţilor de muls, dar pot intra şi în dotarea sălilor tip brăduleţ (30 de grade) şi a celor tip
crupă la crupă.
În posturi de muls există un limitator care se ridică astfel încât toate vacile ies simultan.
În cazul sălilor tip brăduleţ sau crupă la crupă prevăzute cu ieşiri rapide este necesar să existe spaţiu
suficient în faţa posturilor. În mod normal, este suficient să se lase 0,30 metri în faţa standurilor, pentru
a reţine vacile înainte de a trece în culoarul de întoarcere.
9.2.5.2 Mulsul individual
Sala de muls tip tandem
În sălile de tip tandem, pe durata mulsului vacile stau în posturi de muls partajate individual. Mulgătorul
are un contact foarte bun cu vaca şi fiecare vacă este pregătită şi mulsă individual.
Caracteristici:
• Se recomandă o platformă în tandem pentru un efectiv de până la 100 de vaci, cu până la 2x5
posturi de muls
• Vacile stau în posturi individuale, dispuse paralel cu canalul pentru mulgător
• Grupul de muls se fixează pe uger din lateral
• Vacile sunt conduse individual în post, atunci când acesta se eliberează rezultând un flux
constant
• Sălile de muls în tandem pot fi prevăzute cu alimentatoare pentru furaje concentrate
• Vaca cu cea mai mică producţie din grup nu afectează capacitatea sistemului de muls.
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Sala de muls tip carusel/rotativă – mulgătorul stă în interior
Este o platformă de muls care se roteşte în timpul procesului de muls. Mulgătorul se poziţionează în
interiorul platformei.
Caracteristici:
• Mulgătorul se află în interiorul platformei rotative, în punctul în care intră animalele
• Vaca intră pe platformă, mulgătorul îi curăţă ugerul şi mameloanele, efectuează premulsul şi
fixează aparatul de muls pe uger. Pe durata mulsului platforma se roteşte împreună cu vacile şi
apoi acestea trec în sectorul de ieşire.
• Intrarea şi ieşirea sunt situate aproape una lângă alta
• Vacile au o poziţie oblică, la un unghi 30 de grade faţă de marginea canalului pentru mulgător
• Platforma tip carusel se poate dota cu hrănitori pentru concentrate
• O platformă tip carusel cu spaţiu pentru mulgător în interior are de obicei 22-36 de posturi de
muls.
Platformă tip carusel/rotativă – spaţiu pentru mulgător în exterior
Este o platformă de muls care se roteşte în timpul mulsului. Locul pentru mulgător este amplasat în
afara platformei rotative.
Caracteristici:
• Mulgătorul stă în afara platformei, în dreptul punctului de intrare pentru vaci
• Vaca intră pe platformă, mulgătorul îi curăţă ugerul şi mameloanele, efectuează premulsul şi
fixează aparatul de muls pe uger. Pe durata mulsului platforma se roteşte împreună cu vacile şi
apoi acestea trec în sectorul de ieşire
• Intrarea şi ieşirea sunt situate aproape una lângă alta
• Vacile au o poziţie perpendiculară pe marginea canalului pentru mulgător
• Platforma tip carusel/rotativă se poate dota cu hrănitori pentru concentrate
• O platformă tip carusel cu spaţiu pentru mulgător în exterior are de obicei 32 de posturi.
Roboţii de muls
Un robot de muls este un sistem pentru fermele de vaci de lapte care utilzează un echipament de muls
controlat automat. Un robot de muls bun controlează atât instalaţia automată de muls şi spaţiile de
depozitare a laptelui, cât şi dispozitivele care gestionează circulaţia animalelor.
Managementul unui robot de muls include gestionarea anumitor aspecte legate de modul de
dispunere a spaţiilor pentru animale în sistemul de adăpost, anumite aspecte ale furajării, sistemele de
păşunat şi managementul efectivului.
Caracteristici
• În cazul acestui sistem, fermierul îndeplineşte mai degrabă rolul de manager decât de mulgător
• Procesul de muls se realizează automat timp de 24 ore
• Sistemul combină automat supravegherea vacilor şi monitorizarea calităţii laptelui cu rezultatele
evaluării datelor din sistem realizate de către fermier
• Posturile de muls sunt dispuse ca într-o platformă de tip tandem
• Instalaţia de muls poate deservi un singur post de muls sau mai multe posturi de muls
• Sistemele individuale sunt prevăzute cu un post de muls, un braţ şi un aparat de muls
• Sistemele multiple pot deservi două, trei sau patru posturi de muls cu ajutorul un braţ al robotului
• Sistemul implică furnizarea de furaje concentrate în hrănitori, pentru a atrage vacile
• Capacitatea unui sistem individual este de 50-65 de vaci
• Capacitatea unui sistem multiplu, este de 80-140 de vaci, în funcţie de numărul de posturi de
muls, traficul animalelor etc.
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Tabelul 9.6.

Capacitatea şi efectivul de vaci deservit pentru diverse tipuri de sisteme de muls

Numărul de
posturi

Mărimea
efectivului

Menţiuni

Brăduleţ

Variabil

Variabil

Poate fi prevăzut cu ieşire
rapidă sau hrănitori

Crupă la crupă

Variabil

Variabil

Maxim 2x5

Maxim 100

Mulsul în grupe

Poate fi prevăzut cu ieşire
rapidă
sau hrănitori

Muls individual
În tandem

Carusel – mulgătorul în În mod normal
interior
22-36

Minim 120

Carusel – mulgătorul în În mod normal
exterior
minim 32

Minim 180

Tratament individual
Intrările şi porţile de ieşire
dimensionate
greşit reduc capacitatea de
muls

Robot de muls
Individual

1 unitate de muls 50-65

Sistemul de producţie

Multiplu

2-4 unităţi de
muls

influenţează capacitatea de
muls

80-140

9.2.6 Sectorul de ieşire şi culoarul de întoarcere
Sectorul de ieşire şi culoarul de întoarcere reprezintă zona prin care trec vacile după ce părăsesc
standurile de muls până ajung în adăpost sau în zona de triere.
Recomandări
Fluxul este optim dacă vaca poate ieşi din postul de muls deplasându-se drept în faţă (ieşire rapidă).
Nu este indicat ca vaca să aibă posbilitatea să se culce imediat după părăsirea standului de muls,
deoarece sfincterele mameloanelor sunt încă deschise, fiind expuse la microorganismele din
aşternut. În consecinţă, nu se recomandă construcţia de culoare de întoarcere care conduc direct la
zona cu aşternut adânc sau la cuşetele individuale de odihnă.
Proiectarea
Potrivit recomandărilor, culoarele de întoarcere trebuie să fie cât mai scurte. Aleile de întoarcere în
care animalele trec una câte una trebuie să asigure un spaţiu liber de trecere cu lăţimea de 90 de
centimetri (deschiderea dintre balustradele de protecţie). Un culoar de întoarcere care permite
trecerea simultană a mai multor vaci trebuie să aibă cel puţin 180 de centimetri (deschiderea dintre
balustradele de protecţie).
În cazul în care vaca este nevoită să facă o întoarcere la 90 de grade, colţul trebuie rotunjit în interior.
Acest lucru se aplică atât pentru sălile de muls, cât şi pentru culoarele de întoarcere – dacă există (a se
vedea figura 9.20.). Nu se recomandă culoare cu întoarceri mai mari de 180 de grade, deoarece există
un risc mare ca animalele să se rănească. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, se pot executa patru
unghiuri a câte 45 de grade.
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130
50 cm

Colţ teşit

Canal operator

50 cm

Figura 9.20.

Atunci când vacile sunt nevoite să facă
întoarceri la 90 de grade în sala de muls
colţul trebuie rotunjit

Spaţiu liber, rasã mare: 90 cm

10 cm

Balustradã
de protecţie

Înãlţime: 80 cm

Figura 9.21.
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Exemplu de balustradă de protecţie
montată pe aleea de întoarcere

Pentru a preveni rănirea animalelor, este recomandat ca pe aleea de întoarcere să se monteze o bară
de brotecţie la o înălţime de aproximativ 90 de centimetri faţă de pardoseală. Balustrada de protecţie
împiedică contactul cu muchii ascuţite, stâlpi, pereţi sau alte echipamente care pot obstrucţiona
animalele. Distanţa recomandată dintre bara de protecţie şi perete este de cel puţin 10 centimetri.
Spaţiul dintre bara de protecţie trebuie să fie plin, pentru ca vacile să nu se blocheze în cazul în care
sar peste bară (a se vedea figura 9.21.).
Atunci când vaca vrea să se întoarcă cu 90 de grade există riscul să se rănească şi viteza de deplasare
scade (sala de muls se eliberează mai greu). Colţurile rotunjite facilitează traficul animalelor. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi capitolul al 2-lea.
În situaţia în care există pardoseli cu grătare, este indicat ca vacile să nu fie împiedicate să se întoarcă
deoaorece creşte riscul de răniri ale ongloanelor. Treptele în zona de ieşire îngreunează eliberarea
standurilor şi, implicit, se reduce capacitatea sălii de muls. În cel mai rău caz, vacile pot face un pas
greşit accidentându-se.
Pentru a împiedica întoarcerea vacilor în sala de muls, poate fi necesar ca la capătul aleii de întoarcere
să existe o poartă cu un singur sens.
9.2.7. Băile pentru ongloane
Băile pentru ongloane permit prevenirea/tratarea afecţiunilor podale. O baie pentru ongloane serveşte
parţial la prevenirea şi tratarea necrobacilozei. În scop preventiv, este indicat ca băile pentru ongloane
să se efectueze o dată sau de două ori pe săptămână sau atunci când este necesar.
Pentru a diminua cantitatea de impurităţi din baia pentru ongloane, este de preferat să existe şi o baie
cu apă, prin care animalele să treacă mai întâi.
Recomandări
Se recomandă construcţia unei băi pentru ongloane sau utilizarea altor dispozitive care permit
efectuare de băi pentru ongloane cu dezinfectantul indicat.

Baie copite cu minim 10 cm lichid
220
50

120

50

15 cm adâncime

Circulaţie vaci

Apă curată
Figura 9.22.

Dezinfectant lichid

Baie pentru ongloane. Este de preferat să existe o baie cu apă, în faţa celei cu dezinfectant

Nu se recomandă utilizarea de substanţe antibiostatice (sulfat de cupru), deoarece nu s-au stabilit
consecinţele acestora asupra mediului.
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Existenţa unei băi pentru ongloane constituie un obstacol pentru vaci şi de aceea viteza de depalasare
scade. Pentru a reduce consecinţele acestei probleme, este important să se ia în considerare
următoarele aspecte:
• Baia pentru ongloane dispusă pe aleea de întoarcere să fie amplasată cât mai departe de
standurile de muls
• Baia pentru ongloane să aiba aceeaşi lăţime ca şi aleea de întoarcere şi adâncimea de 15
centimetri. De asemenea, este indicat ca volumul să permită un nivel al lichidului de 15
centimetri
• Lungimea minimă a băii să fie 220 de centimetri şi ambele capete să fie înclinate (o diferenţă de
nivel de 15 centimetri la 50 centimetri) – a se vedea figura 9.22.
• Canalul de scurgere să fie dispus pe partea laterală a băii, pentru a evita rănirea animalelor
• Canalul de scurgere să fie realizat din plastic sau oţel inoxidabil
• Dacă nu se poate construi o baie pentru ongloane, trebuie să existe suficient spaţiu pentru
aşezarea unei saltele mobile îmbibate cu dezinfectant.
9.2.8. Zona de triere
Zona de triere serveşte la reţinerea vacilor timp de câteva ore, în situaţia în care li se aplică un
tratament pe termen scurt – de exemplu inseminarea sau tratarea unor boli.
Recomandări
Vacile pot fi separate manual sau mecanic, în funcţie de sistemul de muls. Este indicat ca zona de
sortare să fie amplasată lângă sectorul de muls.
După muls, traficul animalelor nu este perturbat dacă există suficient spaţiu pentru un grup de vaci
între platforma de muls şi poarta de triere. O poartă de triere amplasată lângă standurile de muls
afectează circulaţia vacilor. De aceea, este necesar să se stabilească dacă este mai convenabil să se
perturbe traficul sau să se imobilizeze vacile după terminarea mulsului – de exemplu cu ajutorul
limitatoarelor autoblocante de furajare.
Zona de triere poate fi concepută ca un spaţiu de sine stătător sau ca parte din sectorul de întreţinere a
animalelor, utilizat temporar (pentru câteva ore) pentru tratarea sau prevenirea îmbolnăvirilor.
În zona de triere, este necesar ca vacile să se poată hrăni, adăpa, mişca şi odihni, de preferat în
condiţii de întreţinere similare celor normale.
Mai multe infomaţii privind proiectarea zonei de separare se regăsesc în subcapitolul 3.4. “Sectoarele
de separare şi tratament” şi secţiunea 3.3.3. “Animalele bolnave şi sub tratament”.
9.2.9. Răcirea şi depozitarea laptelui
Laptele se depozitează până la momentul colectării din camera de depozitare. Camerele pentru lapte
trebuie utilizate doar pentru activităţi legate de manipularea laptelui şi pentru echipamentul pentru
muls.
Un muls corect realizat implică răcirea imediată a laptelui şi depozitarea în condiţii adecvate pentru a
păstra calitatea acestuia.
9.2.9.1. Calitatea laptelui
Cerinţele privind calitatea laptelui crud destinat colectării în vederea tratării sau procesării trebuie să
îndeplinească standardele şi limitele maxime pentru conţinutul de germeni, celule somatice şi punctul
de refrigerare, aşa cum sunt definite în Directiva Consiliului 92/46/CEE.
Pentru laptele crud destinat direct consumului uman şi laptele crud utilizat la fabricarea de produse
alimentare fără aplicarea unui tratament termic există reglementări suplimentare referitoare la
conţinutul de stafilococ auriu.
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Limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar din lapte şi alte alimente sunt stabilite în
Directiva Consiliului 90/2377/CEE. Autorităţile naţionale şi producătorii de produse lactate pot stabili
cerinţe mai stricte privind calitatea laptelui decât normele europene.
9.2.9.2. Răcirea laptelui
Răcirea şi depozitarea laptelui trebuie să se facă într-o încăpere separată, în care nu se desfăşoară
activităţi care nu au legătură cu manipularea laptelui, depozitarea şi spălarea echipamentului pentru
muls.
Imediat după muls, laptele trebuie depozitat într-un spaţiu curat, dotat cu echipamente care nu
afectează negativ calitatea laptelui. La două ore după muls, laptele trebuie colectat sau răcit la o
temperatură de 8°C sau mai mică în cazul colectării zilnice şi la 6°C sau mai mică în cazul în care
colectarea nu se face zilnic (Directiva Consiliului 92/46/CEE).
Este recomandat să existe un sistem de alarmă care să semnaleze defectarea sistemului de răcire.
Tehnici de răcire
Standadele internaţionale definesc două metode de răcire:
• Prin evaporare directă
• Prin evaporare indirectă
Evaporarea directă
Conform standardului ISO 5708 se defineşte astfel:
• Un sistem de răcire la care evaporatorul ocupă fundul tancului de răcire şi o mică parte din pereţii
laterali aflaţi în contact direct cu laptele.
În general, evaporatorul este realizat în formă de spirală din două plăci de oţel sudate. O altă variantă
de construcţie constă în ţevi de răcire dispuse pe fundul tancului de răcire şi/sau pe pereţi. Este foarte
important ca acestea să nu se desprindă, deoarece capacitatea de răcire depinde de un contact bun
între lapte şi evaporator.
Evaporarea indirectă
Conform standardului ISO 5708, este definită astfel:
• Un sistem de răcire în care căldura din lapte este cedată utilajului de răcire cu ajutorul unui agent
de răcire (generator de gheaţă, pungi de gheaţă cu alveole).
În tabelele 9.7 şi 9.8. sunt indicate timpul necesar pentru răcirea laptelui şi consumul de energie.
Diverse depozite de gheaţă – principiul de funcţionare
Un generator de gheaţă produce o cantitate mare de gheaţă, care se topeşte treptat, pe măsură ce se
desfăşoară procesul de muls. Apa din depozitul de gheaţă este pompată în răcitorul tubular, răcitorul
cu plăci sau capacul de răcire de pe rezervor (a se vedea figura 9.23.).
Producerea de gheaţă se face independent de programul de muls. Aceasta permite utilizarea de
energie electrică mai ieftină (de exemplu tarif de noapte, tarifare triplă sau programe similare). La
începerea mulsului, capacitatea de răcirea este suficient de mare, deoarece gheaţa este produsă în
avans. Temperatura apei rezultată din topirea gheţii este mai mare de 0°C. Astfel se evită îngheţarea
apei în tancul de răcire, containere şi răcitorul cu plăci.
În timp ce are loc producerea de gheaţă, căldura din lapte poate fi recuperată. Cu ajutorul unei pompe
de căldură, surplusul de căldură poate fi utilizat în camerele tampon, adăpost sau în spaţii similare.
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Tabelul 9.7.

Consumul de energie în kWh pe 100 litri lapte răcit de la 35°C la 4°C

Sistem de depozitare Colecatarea zilnică Colectarea în a doua zi
şi răcire
Minim Mediu Maxim Minim Mediu Maxim
Evaporare directă

1,88

2,27

2,82

1,84

2,19

2,56

Depozit de gheaţă

2,03

2,60

3,20

-

2,77

-

Tabelul 9.8.

Timpul necesar (în minute) pentru răcirea la 4° C după ce s-a încheiat
pomparea laptelui în rezervorul principal de lapte

Sistem de depozitare Colectarea zilnică
Colectarea în a doua zi
şi răcire
Minim Mediu Maxim Minim Mediu Maxim
Evaporarea directă

122

168

180

177

179

180

Depozit de gheaţă

81

124

152

-

78

-

Răcire lapte

37°C

Rezervor
de apă

4 - 10°C

Apă fierbinte

Tanc lapte

Apă potabilă (rece)

La rezervorul de apă
Motor

Răcitor
2 kW

Magazie
gheaţă

Pompă de
căldură

Figura 9.23.
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Intrare lapte

Exemplu de sistem de răcire cu generator de gheaţă

Conducte calde
Conducte reci
Conducte lapte

Generatorul de gheaţă
Agentul de răcire este pompat în spirala de răcire a evaporatorului şi pe exteriorul acesteia se
formează gheaţă. Pe durata mulsului, gheaţa se topeşte şi apa rezultată este recirculată în jurul gheţii
şi prin răcitorul tubular/cu plăci şi/sau capacul de răcire de pe tanc.
Pungi de plastic pentru gheaţă, prevăzute cu alveole
Pungile de gheaţă sunt ţinute într-un container. În general, pungile de gheaţă sunt realizate dintr-o
membrană de plastic care conţine apă amestecată cu un conservant. Dimensiunea alveolelor depinde
de capacitatea de răcire necesară. Pungile sunt făcute din membrană de plastic perforată care se
întinde atunci când apa îngheaţă, mărindu-şi volumul. Apa rece din depozitul de gheaţă poate fi
utilizată în prerăcitor (cu plăci sau tubular) sau pe capacul de răcire al tancului.
Răcirea instant
Răcirea instant a laptelui cu ajutorul răcitorului cu plăci sau tubular permite reducerea capacităţii la
care este utilizat tancul de răcire a laptelui .
Răcirea instant a laptelui se realizează în două etape:
Etapa 1: prerăcirea. În timp ce laptele este muls, are loc şi pomparea prin răcitorul tubular sau cu
plăci, care primeşte simultan o cantitate mare de apă rece (principiul contracurenţilor). O cantitate de
apă dublă faţă de cantitatea de lapte ajută la reducerea temperaturii laptelui un nivel cu 2-4°C mai
mare decât temperatura apei.
Etapa a 2-a: răcirea. Laptele este răcit la temperatura necesară cu ajutorul apei de gheaţă din răcitor.
Ulterior, laptele rece este pompat în tancul de depozitare, care asigură menţinerea temperaturii la un
nivel scăzut.
Datorită rapidităţii, răcirea instant a laptelui limitează la minim riscul de înmulţire a bacteriilor lactice.
Atunci când laptele este pompat în tancul de depozitare este deja rece şi nu are loc amestecarea de
lapte cald cu lapte rece.
Apa folosită la răcire poate fi utilizată ca apă potabilă pentru bovine.
Răcirea în şarje
Pe durata procesului de muls laptele este colectat într-un rezervor tampon, din care este pompat în
tancul de depozitare în cantităţi mici. Acolo este răcit şi stocat până în momentul colectării de către o
fabrică de prelucrare a laptelui.
Răcirea în şarje permite utilizarea capacităţii de răcire a tancului de depozitare la un nivel mai mic.
Totuşi, laptele trebuie răcit întotdeauna în maxim două ore de la muls. Dezavantajul acestui sistem
este că pomparea laptelui necesită timp suplimentar.
9.2.9.3. Echipamentul de depozitare a laptelui
Este necesar ca echipamentul de depozitare a laptelui să răspundă următoarelor cerinţe:
• Să aibă capacitatea de a stoca laptele la temperatura necesară, până la momentul colectării
• Să fie realizat din materiale care nu contaminează laptele
• Să fie curăţat corespunzător înainte de fiecare utilizare (de preferat imediat după colectarea
laptelui)
• Să fie prevăzut cu un omogenizator (agitator).
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Tancul de depozitare a laptelui
Tancul de depozitare a laptelui trebuie să îndeplinească standardele internaţionale (ISO 5708) şi
trebuie să poarte indicaţii clare referitoare la posibilitatea de a fi utilizat pentru produse alimentare.
Este necesar să se realizeze un program de întreţinere şi revizie tehnică a sistemului de răcire a
laptelui pentru a preveni apariţia defecţiunilor.
După curăţare şi dezinfectare, tancul de lapte trebuie lăsat cu un capac deschis până în momentul în
care este umplut din nou.
Tipuri de tancuri pentru lapte:
• Tanc închis
• Tanc vertical
Cerinţe generale cu privire la tancul pentru lapte:
• Trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat, relizat din oţel inoxidabil, care poate fi utilizat pentru
depozitarea produselor alimentare.
• Nu trebuie instalat direct pe pardoseală, fiind necesar să existe un spaţiu deschis între tanc şi
pardoseală.
• Este necesar să fie prevăzut cu izolaţie termică conform standardului ISO 5708. Creşterea de
temperatură într-un interval de o oră nu trebui să depăşească 1°C. Tancul trebuie conectat la un
răcitor, care poate menţine laptele răcit la temperatura necesară, independent de temperatura
exterioară.
• Pentru a evita contaminarea şi încălcarea regulilor de igienă este important ca laptele să fie
colectat doar în camera de depozitare.
• Semnul privind nivelul maxim de umplere nu trebuie depăşit niciodată.
• În cazul în care nu este un rezervor deschis, trebuie să existe posibilităţi de inspectare a tancului
de răcire printr-un cămin de vizitare
• Tancul trebuie prevăzut cu un omogenizator.
Tancuri închise
Un tanc închis pentru stocare şi răcire este de obicei de forma unui cilindru, dispus orizontal. Acesta se
sprijină pe patru sau şase picioare, fiind ridicat cu câţiva centimetri faţă de nivelul pardoselii. În partea
superioară a tancului există un cămin de vizitare. De obicei, tancul este prevăzut cu un sistem automat
de spălare.
Tancuri verticale
Sunt de forma unui cilindru aşezat în poziţie verticală. În mod obişnuit, se instalează în exteriorul
adăpostului.
Cerinţe cu privire la tancurile verticale:
• Toate dotările pentru tanc, precum căminul de vizitare, egalizatorul de presiune şi conducta
pentru colctare trebuie amplasate în camera de depozitare a laptelui.
• Toate conductele pentru lapte şi spălare trebuie să fie izolate. Pentru a evita contaminarea sau
încălcarea regulilor de igienă este necesar să se asigure că laptele se poate drena doar în
camera de depozitare.
• Trebuie să existe posibilitatea de a inspecta tancul de răcire printr-un cămin de vizitare.
9.2.9.4. Camera de depozitare a laptelui
Recomandările şi cerinţele menţionate în acest subcapitol se bazează pe Directiva 89/362/CEE şi
Directiva 92/46/CEE.
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Camerele de depozitare trebuie utilizate doar pentru activităţile care au legătură cu manipularea
laptelui şi pentru echipamentul de muls. Animalele nu trebuie să aibă acces în incintele şi spaţiile în
care laptele este depozitat, manipulat sau răcit. Este necesar ca muştele, rozătoarele sau alte animale
dăunătoare să fie combătute.
Camera de depozitare a laptelui trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe specifice:
• Amplasamentul să asigure acces facil în vederea colectării laptelui.
• Să menţină calitatea laptelui pe toată durata în care acesta este stocat.
• Să fie separată de orice surse de contaminare, precum toalete, dejecţii şi spaţii de depozitare a
dejecţiilor.
• Să existe o uşă închisă care face legătură cu restul adăpostului.
• Să fie curată şi să existe ordine.
• Fitingurile şi echipamentul să fie uşor de spălat, curăţat şi dezinfectat.
• Pereţii, pardoselile şi tavanul să fie uşor de curăţat.
• Pardoseala să fie prevăzută cu sisteme de drenare pentru lichide şi apa reziduală către spaţii de
depozitare corespunzătoare.
• Să fie dotată cu instalaţii de ventilaţie şi iluminat corespunzătoare.
• Să existe posbilităţi de furnizare a apei la calitate cerută şi în cantităţi suficiente. Apa potabilă
trebuie să îndeplinească prevedrile Directivei 80/778/CEE, modificată prin directiva
90/656/EEC referitoare la calitatea apei destinată consumului uman.
• Să nu existe produse sau substanţe chimice care nu sunt de uz curent.
• Să nu existe resturi furajere.
• Să fie prevăzută cu un sistem operaţional de dezinsecţie.
• Să fie dotată cu utilităţi pentru spălare şi uscare.
Preparatele chimice, medicamentele şi alte produse similare trebuie păstrate într-un loc separat, în
condiţii de siguranţă.
9.2.9.5. Dimensiunile camerei de depozitare a laptelui
Este necesar ca dimensiunile camerei de depozitare să asigure spaţiu suficent pentru funcţionarea
corespunzătoare a echipamentului de muls. Totodată, trebuie să faciliteze conectarea cisternei de la
fabrica de prelucrare a laptelui la robinetul de colectare.
În tabelul 9.9 şi figura 9.24. sunt date recomandări cu privire la designul şi amplasarea tancului de
răcire în camera de depozitare.
9.2.9.6. Sistemele de recuperare a căldurii
Cuărţarea eficientă a echipamentului de muls necesită o temeperatură a apei de aproximativ
70-75°C. Un sistem de recuperare a căldurii nu poate asigura o temperatură mai mare de 52-53°C.
Aducerea apei la temperatura de 75°C se poate face cu un boiler electric. De exemplu, dacă sistemul
de recuperare încălzeşte la 57°C consumul de energie creşte cu aproximativ 10-15%. În plus, durata
de funcţionare a pompei de căldură se reduce considerabil.
Este necesar ca sistemele care combină răcirea cu recuperare a căldurii să aibă o capacitate care
răspunde cerinţelor de răcire. Sistemul de recuperare a căldurii nu trebuie să-l influenţeze negativ pe
cel de răcire.
Surplusul de căldură din producţia de lapte se poate utiliza pentru încălzire.
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Tabelul 9.9.

Recomandări privind designul şi amplasarea tancului de răcire în camera de depozitare a laptelui

Distanţa faţă de perete
Distanţa faţă de tavan
Distanţa
dintre
niplul
conductei de la tanc şi perete
Distanţa
dintre
niplul
conductei de la tanc şi
exterior

Minim
Minim

50 – 60 cm
100 cm

Minim

120 cm

Minim

160 cm

50 - 60 cm

120 - 160 cm

Tanc de lapte

Figura 9.24. Schiţă privind dimensiunile recomandate din
tabelul 9.9.

Recuperarea căldurii din procesul de răcire a laptelui
Laptele conţine o cantitate mare de energie calorică. Recuperarea căldurii din lapte poate contribui la
realizarea unor economii importante de energie electrică şi termică. Surplusul de căldură recuperat se
poate utiliza la asigurarea apei calde în camerele tampon.
Un sistem de răcire cu depozit de gheaţă acumulează energie pentru încălzire sau răcire. Acest lucru
are loc în timpul scurs între efectuarea mulsului. Depozitul de gheaţă generează permanent căldură şi
de aceea furnizarea căldurii utilizată în diverse scopuri este constantă.
Economiile de energie care se pot realiza trebuie puse în balanţă cu investiţiile de achiziţie şi costurile
de întreţinere a sistemului de recuperare a căldurii. În plus, este necesar să ia în calcul preţurile la
energie şi situaţia financiară a fermei.
Prerăcirea laptelui
Prerăcirea este prima fază în procesul de răcire instant. Prerăcirea laptelui permite realizarea de
economii de energie. Consumul răcitorului este mai mic comparativ cu un sistem fără funcţia de
prerăcire.
Informaţii detaliate cu privire la răcirea instant sunt prezentate în secţiunea 9.2.9.2. “Răcirea laptelui”.
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10. Bovinele de carne
Proiectarea sistemelor de adăpost pentru bovinele de carne nu diferă substanţial de cea a sistemelor
de adăpost pentru bovinele de lapte.
Totuşi, există o serie de aspecte specifice, deoarece majoritatea raselor de bovine de carne sunt mai
mari decât cele de lapte şi pot avea coarne.
Recomandări
În cazul bovinelor de carne sunt recomandate sistemele de adăpost cu aşternut adânc prevăzute cu o
zonă de odihnă cu aşternut şi o zonă de furajare separată, cu pardoseală plină betonată sau cu
grătare. Se pot utiliza şi alte tipuri de sisteme de adăpost, acestea fiind prezentate în capitolul al 8-lea –
“Viţeii şi tineretul bovin” şi capitolul al 9-lea “Vaci de lapte”. În acest caz este necesar ca dimensiunile
să fie adaptate la dimensniunile corporale ale raselor de bovine de carne.
Perioada de fătare şi strategia de îngrăşarea a masculilor are o mare influenţă asupra cerinţelor
privind sistemul de adăpost. Aspectele principale se referă la fătarea în perioada toamnei şi nu a
primăverii şi modul de livrare a masculilor – viţei, tăuraşi sau boi.

10.1. Greutatea şi dimensiunile corporale
În general, rasele de bovine de carne sunt mai mari decât cele de lapte. Acest lucru trebuie să se ia în
calcul la stabilirea dimensiunilor sistemului de adăpost şi echipamentului necesar.
În tabelul 10.1 este prezentată greutatea diverselor rase de bovine la 200 de zile şi 365 de zile. Tabelul
10.2 indică greutatea şi dimensiunile corporale la femelele din diverse rase de carne ajunse la
maturitate.

10.2 Sistemele de adăpost cu aşternut adânc
Definiţie
În sistemele de adăpost cu aşternut adânc, bovinele sunt întreţinute în grupuri, fără a exista zone
individuale de odihnă.
Recomandări
În tabelul 10.3. sunt indicate dimensiunile zonei de furajare şi de odihnă pentru bovinele de carne în
sistemele de adăpost cu aşternut adânc.
Dimensiunile sunt date în funcţie de dimensiunile zonei de furajare. Zona de furajare scurtă este o
platformă betonată cu lungimea minimă egală cu lungimea animalului. La zona de furajare lungă este
necesar ca animalele să aibă spaţiu pentru a trece prin spatele celor aflate la iesle.
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Tabelul 10.1.

Greutatea la 200 de zile şi 365 de zile pentru rasele de bovine de carne

Greutatea la 200 de
zile, kg

Greutatea la 365
de zile, kg

Tauri

Juninci

Tauri

Juninci

Aberdeen-Angus

293

259

518

389

Alb-Albastru belgian
Blonde d’Aquitaine

243*
331

223*
300

450**
580

370*
442

Charolais

310

280

559

444

Dexter
Grauvieh

155*
331*

134**
242*

265*
464**

224**
423**

Hereford
Limousine

276
291

246
254

507
515

378
392

Piemontese

248*

254

428*

368*

Scotch Highland
Simmental

192
330

176
298

285
571

248
452

Rasa

* = Mai puţin de 25 evaluări ale greutăţii
** = 5 sau mai puţin de 5 evaluări ale greutăţii
Sursa: The Danish Cattle Database, September 2000.

Tabelul 10.2.

Greutatea şi dimensiunile corporale la rasele de bovine de carne

Înălţimea la
greabăn, m

Lungimea,
m (umăr /
tuberozitate
ischiatică)

Adâncimea
trunchiului, m

Aberdeen Angus 700

1,37

1,49

0,53

Charolais

800

1,39

1,57

0,54

Dexter
Galloway

325
550

1,00
1,18

1,30
1,45

0,40
0,48

Hereford
Limousine

750
750

1,35
1,41

1,40
1,64

0,52
0,55

Scotch Highland

550

1,18

1,45

0,48

Simmental

850

1,42

1,70

0,56

Rasa

Grreutatea,
kg

Dimensiunile zonei de furajare sunt date pentru animalele ecornate. În cazul în care se cresc bovine cu
coarne, este necesar ca lăţimea zonei de furajare şi suprafaţa zonei de odihnă să crească cu până la
20%, în funcţie de rasă şi temperamentul animalelor.
Informaţii detaliate cu privire la proiectarea adăpostului se regăsesc în capitolul al 9-lea – “Vaci de
lapte” şi capitolul al 8-lea – “Viţeii şi tineretul bovin” .
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În cazul în care se utilizează boxe complet aşternute, suprafaţa aşternutului adânc trebuie să crească
cu 20% deoarece în timp ce consumă furajele animalele stau pe aşternut.
Zona de furajare
În boxele cu aşternut adânc se recomandă o zonă de furajare lungă sau una scurtă, după cum
urmează:
• Zona de furajare scurtă are o suprafaţă înclinată către zona de odihnă şi nu este indicat să aibă o
lungime mai mare decât lungimea corporală a animalelor. Accesul în zona de furajare se poate
face pe toată lăţimea boxei. Zona de furajare asigură separarea dejecţiilor datorită pantei. Prin
intrarea şi ieşirea animalelor, dejecţiile sunt împise în zona de odihnă, fiind încorporate în stratul
de dejecţii.
• Zona de furajare lungă este prevăzută cu pardoseală plină betonată, care trebuie curăţată, sau
cu pardoseală cu grătare. Aceasta trebuie să fie suficient de lată, pentru a permite circulaţia
animalelor pe lângă cele care se hrănesc.
În cazul în care există aşternut adânc în toată boxa este important ca înălţimea alimentatorului să fie
reglată în funcţie de limita superioară a stratului de aşternut, fiind necesar un alimentator colectiv cu
înălţime reglabilă.
Tabelul 10.3.

Dimensiuni recomandate pentru zona de furajare şi suprafaţa de aşternut adânc
în zona de odihnă la rasele de bovine de carne

Zona de furajare, m
Lăţimea
Scurtă

Lungă

Zona de odihnă, m

2

2

Vaci**, 600-800 kg

1 m /100 kg greutate în
viu

0,75-0,90*
0,50-0,60

1,80-2,00
1,40,1,65

3,20-3,60
2,40-2,80

Viţei la doi ani,
300-699 kg

0,55-0,70

1,55-1,80

2,60-3,20

3,0-4,5

Tăuraşi, 200-599 kg

0,50-0,65

1,40-1,75

2,40-3,00

Tauri de reproducţie

0,75-0,90*

1,80-2,00

3,20-3,60

2,5-4,0
2
1m /100 kg greutate în
viu

Viţei înţărcaţi în primul an,
200-499 kg

2,5-3,5

* Minim 0,25 m deschidere la nivelul greabănului, de preferat reglabilă
** La fătarea toamna se adaugă 1,5 m2 pe cap de vacă pentru a instala boxe pentru viţei.

În ceea ce priveşte necesarul de spaţiu, juncii (tineret mascul după înţărcare) sunt incluşi în categoria
tineret bovin – a se vedea şi capitolul al 8-lea.
Limitatoarele de furajare
Se recomandă utilizarea limitatoarelor autoblocante. Pentru deschiderea la nivelul greabănului se
recomandă minim 0,25 de metri.
În cazul în care frontul de furajare nu este prevăzut cu limitatoare de furajare autoblocante pentru
contenţie, este necesar să existe posibilităţi de priponire şi manipulare în alte zone din adăpost – de
exemplu un ţarc mobil, pentru adunarea şi manipularea animalelor, prevăzut cu un sistem pentru
imobilizarea capului – a se vedea figura 10.1. Este necesar ca limitatoarele autoblocante să fie uşor
de deschis, în cazul în care un animal cade în timp ce este imobilizat.
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Figura 10.1.

Exemplu de ţarc mobil pentru
strângerea şi manipulare animalelor,
prevăzut cu sistem de imobilizare a
capului.

Apa
În general, bovinele de carne consumă mai puţină apă decât rasele de lapte. O serie de recomandări
cu privire la distribuţia apei potabile, designul şi amplasarea adăpătorilor cu clapetă şi a adăpătorilor
colective (tip jgheab) poate fi consultată în capitolul al 6-lea, secţiunea 6.5.
Boxe colective pentru viţei
În cazul efectivelor de bovine de carne, fătarea şi alăptarea au loc în boxele colective unde vacile şi
viţeii stau împreună. Utilizarea boxelor pentru viţei (a se vedea figura 10.2.) se recomandă din două
motive:
• Viţeii au posibilitatea să se odihnească între două reprize de supt, când vacile pleacă să se
hrănească sau să se adape.
• În boxă se pot furniza furaje concentrate, ceea ce contribuie la creşterea sporului în greutate.
Accesul în boxă trebuie concepute astfel încât să nu permită intrarea vacilor. Deschiderea de acces
trebuie să aibă 0,90 metri înălţime şi 0,40 metri lăţime şi, de preferat, să existe porţi culisante pe
ambele părţi. Viţeii din rasele de bovine de carne cele mai mici, precum rasa Dexter, au nevoie de
deschideri mai mici.
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Figura 10.2.

Boxă pentru viţei sugari în sistemele de adăpost cu aşternut adânc

În cazul fătării de primăvară, este recomandat să se realizeze boxe pentru viţei, dar nu mai este
nevoie de creşterea suprafeţei de aşternut adânc deoarece viţeii rămân în adăpost în medie o lună
înainte de începerea perioadei de păşunat.
Puncte de acces şi porţi pentru uzul personalului
În sistemele de adăpost în condiţii de stabulaţie liberă este indicat să se realize un număr
corespunzător de locuri de trecere şi portiţe manevrabile cu o singură mână. Locurile de trecere şi
porţile trebuie să asigure un acces facil şi neobstrucţionat în spaţiile în care sunt ţinute animalele, în
vederea supravegherii, tratamentului (de exemplu inseminare). În acelaşi timp, acestea trebuie să
servească drept căi de evacuare în caz de necesitate. Pentru mai multe informaţii cu privire la locurile
de trecere şi porţile pentru uzul personalului consultaţi capitolul al 9-lea - ”Vacile de lapte”.
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11. Construcţii
11.1. Introducere
Proiectarea şi construcţia adăposturilor pentru creşterea şi exploatarea bovinelor trebuie să răspundă
cerinţelor de funcţionare şi performanţelor tehnice ale echipamentului şi instalaţiilor. În multe cazuri,
există contradicţii între dorinţe şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de adăpost. De
aceea, este important să se facă compromisuri corecte, care nu afectează bunăastrea animalelor,
productivitatea şi rezultatele economice.
O atenţie deosebită trebuie să se acorde proiectării şi amplasării construcţiilor destinate animalelor,
deoarece acestea sunt baza eficientizării transportului de animale, furaje, paie şi dejecţii în cadrul
fermei. Experienţa demonstrează că o proiectare corectă, luând în calcul posibilitatea de extindere în
viitor, elimină multe dintre probleme. Având în vedere că este de aşteptat o extindere a fermelor situate
în afara zonelor rezidenţiale, este recomandat să se ia în calcul inclusiv planificarea peisagistică,
inclusiv plantarea de arbori şi arbuşti şi alegerea culorilor.
În cazul adăposturilor noi, alegerea materialelor de construcţie şi a tipurilor de construcţii se bazează
frecvent pe tradiţiile şi experienţa fermierilor, consultanţilor şi constructorilor. În acest manual sunt
prezentate sisteme de adăpost şi construcţii moderne şi, prin urmare, se recomandă alegerea
materialelor de construcţie şi a sistemelor de adăpost în funcţie de cerinţele de producţie.
În acest capitol sunt expuse şi câteva metode de planificare a procesului de proiectare şi amenajare
peisagistică. De asemnea, sunt prezentate toate aspectele arhitectonice referitoare la alegerea
materialelor de construcţie şi a culorilor. Capitolul analizează caracteristicile diverselor materiale şi
tehnicile de construcţie care se utilzează pentru diverse sisteme de adăpost.

11.2. Materiale şi elemente de construcţie
11.2.1. Noţiuni generale cu privire la materialele de construcţie
Betonul
Betonul este unul din cel mai importante şi mai populare materiale de construcţie. În esenţă, betonul se
compune din ciment, apă, nisip grosier şi agregate. Cimentul se prezintă sub formă de pulbere, care în
amestec cu apa reacţionează chimic şi formează o substanţă dură care leagă nisipul cu pietrişul. În
plus, o parte a cimentului se poate înlocui cu o cantitate limitată de cenuşă de termocentrală, praf de
silice, filere, etc. Acestea sunt pulberi foarte fine, care sporesc impermeabilitatea şi rezistenţa
betonului.
Producerea betonului este un proces foarte complex şi, prin urmare, este important să se aleagă
formula corectă a betonului şi să se respecte cu atenţie proporţiile dintre ciment, apă, şi agregate.
Există diverse tipuri de ciment, cu proprietăţi şi calităţi variate. De aceea, la alegerea tipului de ciment
este important să se cunoască scopul utilizării betonului.
Betonul este clasificat în clase de rezistenţă, care indică rezistenţa la compresiune la 28 de zile după
turnare. În funcţie de clasele de rezistenţă, cele mai utilizate betoane în construcţiile agricole clasele
C8/10 – C12/15 la interior şi clasele C16/20 – C20/25 la exterior.
În general, există două categorii de beton armat – cu bare sau plase de oţel beton şi beton armat cu
fibre. Oţelul beton format din bare circulare netede sau cu profil periodic este utilizat la execuţia
fundaţiilor, canalelor de dejecţii lichide sau a diverselor elemente de suprastructură.
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Plasele se întrebuinţează la realizarea elementelor de suprafaţă, de exemplu pardoseli sau pereţi,
care trebuie să suporte o presiune sau solicitare mare.
Mai mult, aceastea se întrebuinţează pentru a evita apariţia fisurilor de contracţie.
Betonul cu fibre – de exemplu armat cu fibre de oţel, plastic sau sticlă, este utilizat de mulţi ani. Cu toate
acestea, nu a fost încă omologat ca un înlocuitor al tradiţionalului beton armat cu oţel beton. Prin
adăugarea de fibre, creşte rezistenţa la întindere a betonului. Astfel, în locul unor fisuri de contracţie de
mari dimensiuni apar fisuri de contracţie mici insignifiante. Betonul armat cu fibre este utilizat în special
pentru suprafeţele de pardoseală mari, în locul tradiţionalei plase. Totuşi, nu se recomandă utilizarea
fibrelor de oţel în elementele de beton care vin în contact cu animalele şi furajele, de exemplu la
execuţia celulelor de siloz.
Pe durata turnării betonului, este important ca acesta să fie compactat cu un vibrator sau cu
o nivelă vibratoare pentru a compacta betonul pe cât mai mult posibil şi a elimina bulele de aer.
După turnare, este necesar ca betonul să fie protejat faţă de o uscare prea rapidă. Dacă betonul se
usucă pe perioada întăririi, reacţiile chimice încetează şi betonul nu poate ajunge la întreaga sa
rezistenţă. Pentru a preveni uscarea rapidă a betonului proaspăt există trei metode: acoperirea cu o
folie de plastic, stropirea betonului în mod constant sau tratarea suprafeţei betonului proaspăt prin
aplicarea unei pelicule protectoare.
Oţelul
Oţelul este utilizat în special pentru realizarea structurilor portante, a cadrului de oţel, stâlpilor, grinzilor
şi căpriorilor de oţel. Tipul de oţel utilizat este oţelul obişnuit laminat la cald, nealiat, sudabil, care
îndeplineşte cerinţele prevăzute în SR EN 10025 sau ale altor standarde similare. Oţelul reprezintă o
soluţie bună şi ieftină pentru construcţiile agricole. Totuşi, este important să se ţină seama de faptul că
în astfel de incinte oţelul este expus la un mediu agresiv. În consecinţă, este necesar să se opteze
pentru o protecţie anticorozivă adecvată.
Protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice este obligatorie şi este reglementată prin
"Instrucţiunile tehnice privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice, indicativ
C139-79". Soluţia de protecţie anticorozivă se stabileşte în funcţie de clasele de agresivitate a mediilor
respective, clasele 1,2,3 şi 4 precizate de către proiectant conform STAS 10128-75. Ea se va executa
atât de către furnizor în uzină, cât şi de către executant (retuşuri pe şantier).
Cu cât impactul mediului asupra construcţiei este mai mare, cerinţele pentru startul protector sporesc.
Dacă există o expunere permanentă la umiditate, este recomandat ca structurile de oţel să fie
galvanizate.
Lemnul
Lemnul este utilizat în agricultură în multiple scopuri, atât pentru structurile portante cât şi pentru cele
neportante, atât la înterior cât şi la exterior. Lemnul folosit în elementele de rezistenţă sau la finisaje se
clasifică în 3 caregorii de calitate, după destinaţie şi în funcţie de mărimea solicitărilor (STAS 857-75).
Din punct de vedere al condiţiilor în care se exploatează elementele de construcţii din lemn sunt
definite trei clase de exploatare.
Ca lemn de construcţie se utilizează pinul şi molidul. Deoarece au un conţinut de ulei foarte scăzut,
este important ca lemnul să fie protejat împtriva putrezirii prin protecţie constructivă sau chimică.
Protecţia constructivă constă în protejarea fizică a lemnului împotriva apei şi umezelii.
Lemnul are o multitudine de utilizări în construcţii agricole, atât pentru structurile portante cât şi pentru
cele neportante, în interiorul pereţilor, precum şi la exterior.
Lemnul utilizat în structurile portante trebuie să aibă clase de rezistenţă. În general, lemnul folosit în
alte scopuri nu trebuie calsificat în funcţie de rezistenţă.
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11.2.2. Elemente de construcţie
Fundaţia
Asupra unei construcţiei acţionează mai multe forţe, incluzând greutatea proprie şi sarcini climatice
generate de vânt şi zăpadă, respectiv acţiuni seismice. Rolul fundaţiei este să transmită în siguranţă
aceste forţe în teren.
Cele mai întâlnite tipuri de fundaţie sunt:
• Fundaţia continuă – folosită pentru toate tipurile de pereţi portanţi
• Fundaţie izolată pentru structuri de oţel
• Fundaţie izolată pentru stâlpi.
Exemple de tipuri de fundaţie:

Figura 11.1.

Fundaţie continuă

Figura 11.2.

Fundaţie izolată pentru structuri de oţel
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Figura 11.3.

Fundaţie izolată pentru stâlpi

Fundaţia este un element important al construcţiei şi trebuie să se efectueze calcule pentru fiecare
proiect, în funcţie de tipul de sol şi zonele climatice.
Adâncimea minimă a fundaţiilor în solurile neexpanisve este de 0,5 m. Solurile neexpanisve sunt toate
solurile organice şi cele la care conţinutul de molecule cu diametrul d<0,02 mm este mai mare de 10%.
Conform acestei definiţii, acest grup include solurile argiloase, aluvionare şi nisipurile argiloase. La
solurile expansive, este indicat ca adâncimea fundaţiei să fie mai mare decât adâncimea minimă de
îngheţ. Adâncimea minimă de îngheţ reprezintă o caracteristică climatică specifică zonei de
amplasare a construcţiei. În ţara noastră adâncimea de îngheţ are valori cuprinse între 60 -110 cm.
Pentru clădirile neizolate cu fundaţii active, adâncimea de îngheţ trebuie calculată de la nivelul
pardoselii subsolului în locul de nivelul terenului adiacent.
Zonarea României în funcţie de adîncimea de îngheţ este prezentată în figura 11.4.
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Figura 11.4.

Adâncimea minimă de îngheţ în diverse regiuni ale României
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Pereţii exetriori neportanţi nu necesită fundaţie, dar pot fi sprijiniţi pe grinzi de lemn, beton armat sau
oţel, aşezate între fundaţiile izolate. Se recomandă ca adâncimea de fundare să fie mai mare decât
adâncimea minimă de îngheţ. Adâncimea minimă de îngheţ pe regiunile din România este prezentată
într-o hartă care însoţeşte standardul STAS 6057 – 77.
Un aspect care trebuie luat în considerare este izolarea fundaţiilor. Pierderea de căldură prin
perimetrul exterior depinde foarte mult de izolaţia fundaţiei (eliminarea punţii termice). Este important
ca fundaţiile să fie izolate pe pe faţa interioară sau exterioară cu un strat de 50 mm, pe o adâncime de
circa 90 cm. Partea superioară a fundaţiei (elevaţia) se poate realiza din betoane de zgură sau
granulit (circa 40 cm).
Sistemele de drenare
Este foarte important ca să se cunoască nivelul pânzei freatice. În unele cazuri, nivelul este atât de
ridicat încât este necesar să se relizeze un drenaj de jur împrejurul construcţiei.
Pardoseli şi canale
Pardoseala unui adăpost pentru animale este un element de construcţie foarte important, cu un impact
ridicat asupra funcţionării acestuia.
La execuţia pardoselii, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
• Să împiedice pătrunderea umezelii şi a apei subterane de la exterior. În consecinţă, este
necesar un strat de rupere a capilarităţii. De asemenea, este important ca dejecţiile să nu se
exfiltreze prin pardoseală. Aceasta se poate asigura prin executarea unei pardoseli de 100
mm grosime din beton clasa C16/20.
• Pardosela trebuie să fie suficient de rezistentă la sarcinile şi uzura exerciatată de animale, utilaje,
echipamente şi sistemul raclor - dacă există.
• Pardoseala trebuie izolată în funcţie de destinaţia acesteia.
Ca şi pardoseala, canalele de dejecţii se pot executa din beton impermeabil, cum ar fi betonul turnat
monolit sau din elemente prefabricate. Nu este neapărat necesar să existe izolaţie la baza canalelor sau
de jur împrejurul lor. Totuşi, este important să se execute un strat de rupere a capilarităţii de 150 mm.

Nisip şi pietriş
Nivelul apei freatice

Conductă de drenaj

Figura 11.5. Fundaţie continuă cu ţeavă de drenare instalată
în stratul de rupere a capilarităţii
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Exemple de tehnici specifice de construcţie a pardoselilor izolate şi neizolate:

Figura 11.6. Construcţia unei pardoseli izolate:
1. 30 mm strat de uzură din beton min. C30/37
2. 80 mm beton C16/20 armat cu plase
3. 50 mm izolaţie
4. Strat de rupere a capilarităţii

Figura 11.7. Construcţia unei pardoseli neizolate:
1. 120 mm beton C16/20 armat cu plase
2. Strat de rupere a capilarităţii

Tratarea suprafeţelor betonate
Tratarea pardoselilor înainte de darea în funcţiune poate preveni deteriorarea pardoselilor de beton cu
încărcătură mare. Pe piaţă este disponibilă o gamă de agenţi de tratare, care în principiu pot fi împărţiţi
în trei categorii: materiale de etanşare, agenţi de impermeabilizare şi produse pe bază de fluoruri.
• Materialele de etanşare – de exemplu un strat de răşină epoxidică, mortarul pentru pardoseli şi
masticul bituminos asigură protecţie la uzură, precum şi la solicitări de natură chimică. În
general, materialele de etanşare sunt scumpe, dar au o durabilitate mare.
• Agenţii de impermeabilizare se bazează pe materiale sintetice, precum răşina epoxidică şi
acrilii, în amestec cu un diluant, care închid porii stratului superior de beton şi împiedică
penetraţia fluidelor acide. În general, agenţii de impermeabilizare sunt destul de ieftini, dar în
anumite circumstanţe au o durată de viaţă limitată.
• Produsele pe bază de fluoruri intră în reacţii chimice cu ionii de calciu din compoziţia betonului şi
cresc densitatea suprafeţei de beton, îmbunătăţind rezistenţa acesteia la substanţele acide.
Tratamentele cu fluoruri au costuri reduse şi sunt uşor de aplicat.
Pereţii
Pereţii se pot clasifica în două grupe importante: interiori şi exteriori. Rolul principal al pereţilor interiori
este să realizeze separarea fizică a două încăperi. În funcţie de tipul de construcţie, pereţii interiori pot
fi concepuţi ca pereţi portanţi (de rezistenţă), destinaţi să suporte o parte din acoperiş sau pereţi de
contravântuire (autoportanţi), în special pereţi transversali. În aceste cazuri, este firesc ca aceştia să
se execute din beton sau zidărie de cărămidă. În alte cazuri, se poate folosi lemnul sau alte materiale
similare, dacă se iau în calcul doar impactul animalelor, dejecţiilor, utilajelor, etc. În general, cerinţele
tehnice nu se referă la capacitatea de izolare a pereţilor interiori. Prin urmare, în mod frecvent aceştia
nu sunt prevăzuţi cu izolaţie.
Pereţii exteriori sunt mai complecşi, deoarece se consideră că funcţionează şi ca o anvelopă a
construcţiei, de exemplu împiedicând pătrunderea ploii şi a vântului.
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Coeficientul de transfer termic, precum şi soluţiile pentru realizarea pereţilor, trebuie să asigure
echilibrul între căldura acumulată de la animale şi pierderile de căldură prin construcţie şi ventilaţie.
Pierderea de căldură se calculează la fiecare construcţie în parte.
Exemple tipice de alcătuire a preţilor exteriori cu izolaţie:

Figura 11.8.

Perete clasic de cărămidă cu izolaţie şi
elmente prefabricate din beton la interior

Construcţia tavanului şi a acoperişului
Proiectarea tavanului şi a acoperişului depinde foarte mult de sistemul de adăpost pentru care s-a
optat. Factorul esenţial este sistemul de ventilaţie avut în vedere şi, implicit, microclimatul adăpostului
(izolat sau neizolat).
Tavane neizolate şi acoperişuri
Tavanele care nu sunt izolate termic servesc drept acoperiş, fiind realizate din folie, carton asfaltat,
ţigle sau foi bituminoase. Pentru a preveni scurgerea apei condensate de pe suprafaţa acoperişului,
se aleg materiale pentru acoperiş cu o anumită porozitate sau concepte de construcţie în care apa
condensată se scurge pe suprafaţa exterioară a acoperişului.
Tavane izolate termic şi acoperişuri plate
Tavanul sau acoperişul plat al adăpostului pentru animale ar trebui să aibă intradosul plan pentru a
asigura ventilarea şi menţinerea igienei. Grinzile proeminente sau denivelările opun rezistenţă la fluxul
de aer şi creează zone în care se acumulează mizeria. În clădirile cu izolaţie termică se izolează şi
tavanul. Izolaţia se poate face din pan00ouri de vată minerală sau plăci de polistiren. La construcţiile
cu pod utilizabil, stratul izolator se protejează cu un strat de mortar cu ciment de 3-4 cm. În cazul în care
podul nu se utilizează, izolaţia se poate fixa de talpa inferioară a fermelor din oţel sau lemn (tavan
suspendat). Faţa interioară se izolează împotriva vaporilor (de ex. cu folie de plastic). O altă soluţie
constă în combinarea izolaţiei cu sistemul de acoperiş. Acesta poate fi executat din panouri
prefabricate acătuite din două table cutate trapezoidale cu un miez de vată minerală, poliuretan sau
polistiren.
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Figura 11.9.

Element de beton prefabricat cu izolaţie
încorporată

Figura 11.10

Perete bloc izolat cu polistiren expandat
(EPS) sau vată minerală. Pe interior şi pe
exterior este palicată o tencuială de mortar.

Coeficientul de transfer termic, precum şi soluţiile pentru realizarea de tavane, trebuie să asigure
echilibrul între căldura acumulată de la animale şi pierderile de căldură prin construcţie şi ventilaţie.
Este indicat să se realizeze un calcul estimativ al pierderilor de căldură pentru fiecare construcţie în
parte.
Uşile, ferestrele şi porţile
Cel mai utilizat model de uşi interioare, cât şi exterioare sunt uşile batante. Este indicat ca uşile
interioare să fie izolate şi dotate de preferinţă cu geam dublu pentru a reduce nivelul de zgomot. Din
cauza mediului agresiv, se recomandă ca balamalele şi partea inferioară a cadrului să fie
confecţionate din oţel inoxidabil. Uşile exterioare trebuie să se deschidă spre exterior; astfel,
deschiderea lor nu stânjeneşte realizarea muncii în adăpost şi pot servi totodată ca ieşiri de urgenţă.

149

Porţile batante sunt folosite foarte rar la construcţiile agricole moderne deoarece porţile de astăzi sunt
mult mai mari şi sistemul batant nu este recomandat pentru porţi cu deschidere mare. În schimb, mult
mai utilă pentru actualele construcţii agricole este o poartă secţională. În mod curent, poarta este
realizată dintr-un panou cu miez de spumă poliuretanică, compus din secţiuni cu înălţimea de circa 0,6
m. În funcţie de preferinţe,o secţiune poate fi prevăzută cu ferestre. Poarta poate fi cu acţionare
manuală sau electronică în diverse forme, astfel încât spaţiul din cadrul porţii să fie utilizat cât mai bine.
Ferestrele sunt realizate din materiale diverse. În cazul construcţiilor agricole, sunt recomandate
ferestrele din PVC, fiind uşor de curăţat şi întreţinut. Majoritatea ferestrelor sunt cu balamale în partea
de jos, cu un cadru mobil care se deschide spre interior. În acest fel, ferestrele pot sta deschise,
evitându-se formarea curenţilor de aer.
Foarte multe adăposturi pentru animale au faţada acoperită cu plase antivânt. Zona acoperită cu plasă
serveşte la admisia aerului. De asemenea, plasele antivânt pot fi concepute ca pereţi-cortină laterali.
11.2.3. Pregătirea şantierului de construcţie
Îniante de începerea lucrărilor de construcţie, este important să se amenajeze amplasamentul. Un
şantier bine echipat face ca lucrările să se defăşoare rapid şi fără întreruperi. În majoritatea cazurilor
este necesar să se întocmească un proiect pentru organizare de şantier care să indice fără echivoc
poziţia barăcilor din şantier, a materialelor, instalaţiilor de prepare/amestecare, traseul drumurilor
interioare etc. Mai mult, este important să se indice căile de evacuare din zonele de şantier în care se
desfăşoară proceduri cu grad mare de periculozitate.
11.2.4. Certificarea materialelor de construcţie destinate comerţului
Potrivit prevederilor HG 622/21.04.2004, produsele pentru construcţii nu pot fi introduse pe piaţă dacă
nu îndeplinesc cerinţele esenţiale referitoare la securitate, sănătate şi mediu.
În Uniunea Europeană domeniul construcţiilor este reglementat prin Directiva 89/106/CEE privind
produsele pentru construcţii, directivă transpusă în legislaţia românească prin HG 622/21.04.2004 cu
modificarile şi completările ulterioare aduse prin HG 796/14.07.2005 şi HG 1708/21.12.2005.
Lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice
recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii este publicată în Anexa Ordinului Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 729 din 05/05/2006 şi în continuare în buletinele
peroidice ASRO.

11.3. Tipuri de structuri
11.3.1. Construcţii cu cadre metalice şi stâlpi
Caracteristici:
Fundaţile
• Fundaţii izolate de beton armat sub stâlpii metalici de rezistenţă. Grinzi de fundaţie sub pereţii
uşori de închidere.
Pereţii
• Pereţi de închidere montaţi între stâlpi. Pentru construcţiile cu izolaţie termică, pereţi multistrat,
realizaţi din – de ex., cărămizi ceramice - material izolator (polistiren expandat). O altă soluţie
constă în utilizarea de table cutate trapezoidale cu miez de polistiren expandat. La clădirile fără
izolaţie termică: pereţi într-un singur strat, realizaţi din blocuri ceramice.
Acoperişul
• Pane metalice orizontale rezemate pe riglele cadrelor, învelitoare din panouri termoizolante din
tablă cutată trapezoidală cu miez de polistiren sau poliuretan. La construcţiile neizolate, se pot
utiliza plăci bituminoase sau plăci din fibrociment.
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Avantaje
• Suprafaţă mare sub un singur acoperiş
• Ventilaţie prin luminatoare uşor de realizat şi eficientă
• Viteză de execuţie mare
Dezavanteje
• Costuri de construcţie mai mari decât cele ale soluţiilor tradiţionale
• Posibilitate limitată de aport de forţă de muncă din partea fermierului
• Stâlpii limitează libertatea de amenajare a spaţiului interior
• Dificultăţi în schimbarea tipului de sistem de adăpost
Recomandări
• Pentru sisteme de adăpost cu stabulaţie liberă, cu sistem de cuşete individuale de odihnă.

Figura 11.11. Construcţie cu cadre metalice şi stâlpi de rezistenţă

11.3.2. Construcţie pe cadre metalice din oţel
Caracteristici
Adecvată pentru toate tipurile de sisteme de adăpost.
Fundaţia
• Fundaţii continue de beton sub pereţii exteriori sau grinzi de fundaţie pentru pereţii uşori.
Fundaţii izolate de beton armat sub stâlpi.
Pereţii
• Pereţii cortină montaţi pe partea exterioară a stâlpilor. La construcţiile cu izolaţie termică: pereţi
multistrat: de exemplu cărămidă ceramică - termoizolaţie (polistiren expandat). O altă opţiune
constă în folosirea panourilor termoizolante din tablă cutată trapezoidală cu miez de polistiren
expandat. La construcţiile fără izolaţie termică: pereţi cu un singur strat realizaţi din cărămidă
ceramică.
Acoperişul
• Pane metalice orizontale rezemate pe riglele cadrelor metalice, învelitoare din panouri
termoizolante din tablă cutată trapezoidală cu miez de polistiren sau poliuretan. La construcţiile
fără izolaţie termică, plăci bituminoase sau plăci de acoperiş din fibrociment.
Avantaje
• Liberatate de amenajare a spaţiului interior.
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• Schimbarea fără dificultate a sistemului de adăpost şi chiar a destinaţiei clădirii, fără a se
interveni la nivelului construcţiei
• Ventilaţie prin luminator efeicientă şi uşor de realizat
• Viteză de execuţie mare.
Dezavantaje
• Costuri de construcţie mai ridicate comparativ cu soluţiile tradiţionale
• Posibilităţi limitate pentru ca fermierul să-şi folosească propria mână de lucru la realizarea
construcţiei.
Recomandări

Pentru sisteme de adăpost cu întreţinere în condiţii de stabulaţie liberă.

Figura 11.12. Construcţie pe cadre metalice din oţel

11.4. Amplasarea şi proiectarea construcţiilor
Construcţia clădirii trebuie să răspundă cerinţelor funcţionale şi tehnice. Se recomandă ca proiectarea
sistemelor de adăpost noi pentru creşterea şi exploatarea bovinelor să se bazeze pe toţi parametrii
prezentaţi în capitolele 1-10 din acest manual. În procesul de combinare a tuturor parametrilor diferiţi
pentru a proiecta cel mai bun sistem de producţie posibil, este nevoie de o abordare sistematică. În
multe cazuri, există contradicţii între dorinţe şi cerinţele faţă de sistem, fiind important să se facă
compromisuri care nu afectează nici producţia şi nici rezultatele economice.
În cele ce urmează, sunt expuse câteva consideraţii generale cu privire la alegerea amplasamentului
şi a planului. De asemenea, este prezentată o metodă de planificare în patru paşi.
Peisajul şi tipurile de construcţii
Atunci când se optează pentru un tip de construcţie, este important să se ţină seama de faptul că nu
orice construcţie se integrează într-un peisaj specific. Diversitatea peisajului din România este
completată de existenţa unor râuri mari. Toate acestea ar trebui luate în considerare la planificarea
activităţilor zootehnice, recreative şi turistice.
În general, clădirile alungite şi joase se integrează într-un peisaj cu forme de relief plane, în timp ce
construcţiile înalte (dublu etajate) se potrivesc foarte bine în zonele de deal şi de munte. Diferenţele de
înălţime se pot utiliza spre exemplu pentru accesul utilajelor la etajul al doilea. Este recomandat ca
întotdeauna să se acorde atenţie tradiţiilor locale privind arhitectura clădirilor.
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Clima
Diferenţele de climă de la nord la sud şi de la este la vest nu pot fi trecute cu vederea în ceea ce priveşte
tehnicile de construcţie şi arhitectura construcţiilor. În regiunile în care se înregistrează căderi masive
de zăpadă, panta acoperişului, precum şi extensile acestuia trebuie concepute astfel încât să se evite
orice risc sau neplăcere cauzate de zăpadă.
De asemenea, la stabilirea amplasamentului clădirilor trebuie să se ţină seama de direcţia soarelui şi a
vânturilor predominante. Lumina care pătrunde prin ferestre şi luminatoare poate asigura o încălzire
suplimentară pe perioada verii. Direcţia vântului este importantă datorită impactului asupra sistemului
de ventilaţie şi a răspândirii prafului şi a mirosurilor neplăcute în jurul fermei.
Terenul de construcţie
La alegerea terenului de construcţie este necesar să se ţină seama că acesta trebuie să fie uscat şi
stabil. Aceasta înseamnă un nivel scăzut al pânzei freatice, de preferat mai coborât de 2 metri, şi o
drenare facilă şi eficientă a apelor de suprafaţă din zona construcţiilor.
Alegerea materialelor şi culorilor
Materialele de construcţie alese trebuie să fie adecvate pentru producţia de bovine planificată pentru
respectiva construcţie. De asemenea, se iau în calcul costurile de exploatare şi întreţinere. Fără a ţine
seama de aceste argumente, nu este posibil să se realizeze un proiect bun.
Cărămizile, ţiglele şi BCA-ul sunt materiale tradiţionale de calitate, care vor constitui în continuare o
opţiune importantă pentru construcţiile moderne. Elementele prefabricate din beton, de exemplu cele
orizontale cu lăţimea de 0,6 metri, precum şi panourile prebabricate de perete dintr-o singură bucată
vor continua să fie utilizate.
Utilizarea izolaţiei termice depinde de cerinţele tehnolgice ale adăpostului.
În cazul multora dintre construcţiile mai vechi transformate în sisteme moderne de adăpost pentru
bovine, este necesar să existe o cpacitate mare de ventilaţie şi mai multe căi de acces – de exemplu
pentru gestionarea furajelor şi a dejecţiilor.
O arhitecutură bună a faţadei presupune amplasarea de ferestre, uşi şi guri de admisie a aerului într-o
anumită succesiune. Liniile orizontale ale faţadei, care spre exemplu urmează nivelul de sus şi de jos
al ferestrelor, dau naştere unei faţade complete şi armonizate. De asemenea, clădirea şi faţada capătă
un caracter aparte prin utilizarea anumitori culori şi texturi.
O situaţie similară există şi în cazul proiectării frontoanelor; diferenţa este aceea că frontoanele trebuie
să se integreze întotdeauna în proiectul general al construcţiei. De exemplu, conceperea unui fronton
deasupra unei porţi sau uşi cu o textură specială sau o culoare diferită, dar armonizată pune în
evidenţă liniile verticale ale frontonului.
Recomandarea generală privind culorile este alegerea unor culori pe scara nuanţelor de gri, în
intervalul de la alb la negru. Culorile luminoase, precum albastru, roşu şi galben sunt mai vizibile de la
distanţe mari. Pentru a evita acest lucru, sunt indicate doar culorile pastelate precum roşu închis (roşu
suedez). În special, acoperişurile construcţiilor mari ies în evidenţă foarte mult în peisaj şi, de aceea,
este de preferat o culoare mai închisă – de exemplu gri sau chiar negru.
Nu se recomandă niciodată să se încerce asortarea culorii unei construcţii noi realizate din materiale
diferite la culoarea unei construcţii existente. Culorile vor varia foarte mult din cauza texturilor şi
materialelor de construcţie diferite.
Este indicat ca întotdeauna să se ia în considerare tradiţiile locale privind arhitectura, materialele şi
culorile.
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Proiectarea peisagistică
Atunci când se proiectează o construcţie nouă sau extinderea unei construcţii existente, este
important să se ia în calcul ameneajrea peisagistică. Plantarea de copaci va integra construcţia în
peisaj. În special, liniile verticale ale copacilor echilibrează amenajarea pe orizontală a construcţiilor
de fermă. Plantarea, imlpicit mascarea construcţiei, nu scad importanţa arhitecturii, dar aspectul
general al fermei se îmbunătăţeşte.
Toate plantaţiile de copaci asigură o oarecare protecţie la vânt, dar cel mai bun efect se obţine cu o
perdea de copaci cu o lăţime de circa 15-20 metri. Sub copaci, se pot planta arbuşti, pentru ca vântul
să nu bată printre copaci. O perdea de copaci cu o astfel de structură asigură o protecţie eficientă
împotriva vântului pe o zona cu înălţimea de 20 de ori mai mare decât înălţimea copacilor. Pe lângă
protecţia împotriva vântului, copacii reduc împrăştierea mirosurilor neplăcute, zgomotului şi prafului în
zonele din jurul adăpostului. În cazul în care construcţiile sunt amplasate în apropierea vecinilor, este
necesar să se acorde o mai mare prioritate acestui aspect.
Perdelele verzi din cadrul fermei sunt foarte eficiente în limitarea poluării aerului (cu praf, gaze,
microbi) provenită de la construcţiile interne, staţiile de tratare a apelor menajere sau rezervoarelor de
apă menajeră. Acest sistem este cea mai bună măsură naturală de prevenire şi ţine de regulile de bază
ale agriculturii ecologice. Anumite specii de copaci, tufişuri sau ierburi de pajişte au proprietăţi
bactericide sau bacteriostatice.
Se recomandă relizarea unor zone de izolaţie şi protecţie prin plantarea de:
• Copaci înalţi: Fagus silvatica, Populus berolinensis, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus şi
Acer saccharinum, Fraxinus excelsior, Ulmus minor şi Ulmus laevis, Tilia platyphyllos, Quercus
robur, Quercus petraea and Quercus rubra, Pinus sylvestris, Larix decidua, Larix decidua.
• Copaci de înălţime medie: Acer negundo, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Salix, Sorbus
aucuparia.
• Tufişuri/tufe: Crataegus, Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare, Lonicera tatarica, Padus
avium, Rosa canina, Cornus alba, Sambucus nigra şi Syringa.
Plantarea copacilor se poate face în structură compactă, ajurată sau permeabilă la aer. Perdelele verzi
de protecţie organizate în mod corespunzător sunt cea mai bună soluţie de izolare a construcţiilor de
fermă dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Pentru a evita deteriorarea construcţiilor, este indicat să se păstreze o distanţă de cel puţin 20 de metri
între copaci şi construcţii. Dacă nu este posibil să se respecte această distanţă, alegerea speciilor de
arbori se face ţinând cont, în special, de structura rădăcinilor.
Procesul de proiectare
Proiectarea este un proces complex şi implică satisfacerea unor aşteptări şi cerinţe diverse. Pentru
facilitarea şi structurarea ei, se poate aplica următoarea metodă în patru paşi.
1. Primul pas constă în luarea în calcul a amplorii procesului de producţie planificat. Acest lucru se
poate realiza cu ajutorul unei diagrame funcţionale, în care sunt trecute unităţile şi cantităţile.
Diversele funcţii sunt conectate între ele, indicându-se liniile de transport şi procesare, adică liniile de
lucru precum şi transportul furajelor, animalelor şi dejecţiilor. Apoi, se realizează transformare
diagramei funcţionale într-o diagramă de flux.
2. Al doilea pas constă în transformarea diagramelor funcţionale şi de flux într-un plan al
amplasamentului construcţiilor necesare pentru creşterea şi exploatarea bovinelor. Aici, este
recomandat să se pună accentul pe amplasarea construcţiilor în relaţie unele cu altele, astfel încât
rutele de procesare şi transport să fie optime. Schiţa de mai jos indică şi luarea în consideraţie a unei
extinderi viitoare.
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3. Al treilea pas constă în realizarea unui plan de situaţie cu exemplificarea zonelor din jurul clădirilor
cum ar fi drumuri, zone de depozitare etc. Unul dintre principalele subiecte care ar trebui să fie în
centrul atenţiei este locaţia pentru stocarea gunoiului de grajd. Este foarte important ca spaţiile de
stocare a gunoiului de grajd şi rezervoarele de dejecţii să nu împiedice viitoarea extindere a
construcţiilor din cadrul fermei. De asemenea trebuie luat în considerare amplasamentul clădirilor faţă
de zonele rezidenţiale din cadrul fermei, precum şi faţă de vecini, din cauza potenţialelor neplăceri
produse de emisiile urât mirositoare, zgomot şi praf.
4. Al patrulea şi ultimul pas este de a privi planul dintr-o perspectiva foarte largă din punct de vedere al
modelelor realizare de clădiri. Scopul este de a investiga variantele posibile şi de a se asigura de
corectitudinea planului ales de proiectant, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

Spre câmp

De pe câmp
Stocare dejecţii
Stocare paie/aşternut

Unitate de amestecare
furaje

Cãtre toate
sectoarele

Cãtre toate
sectoarele

Sector fătare

Viţei

Tăuraşi

Tineret

La/de la câmp
Animale vii
Carne

Vaci de lapte

La/de la câmp
Animale vii
Carne

Stocare furaje
Sector
tratamente
De la alt furnizor

Centru de muls
• Sistemul de muls
• Sala de muls
• Camere service

Lapte

Figura 11.13.

Diagrama funcţională a unităţii de producţie a laptelui
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Utilaje
De la câmp

La câmp

Stocare dejecţii
Viţei
Transport de furaje
Circulaţia vacilor
Transport de carne

Tineret

Stocare cereale

Vaci de
lapte

Stocare furaje

De la câmp
şi din afarã

Transport de lapte
Transport de paie şi aşternut
Transport de utilaje
Transport de dejecţii

Centru de muls
Locuinţã

Lapte
Carne
Animale vii

Figura 11.14.

60 la 80 vaci,
viţei si tineret

80 la 100 vaci,
viţei si tineret

200 la 250 vaci

400 la 500 vaci

Figura 11.15.
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Organizarea construcţiilor şi a căilor de legătură

100 la 150 vaci,
viţei si tineret
sau 200 la 250 vaci

200 la 300 vaci,
viţei si tineret
sau 500 vaci

200 la 250 vaci,
viţei şi tineret

Exemple de structuri de adăpost pentru bovinele de lapte. Diversele capacităţi – de exemplu
spaţiile de depozitare a furajelor şi a dejecţiilor – nu sunt incluse.

Caroiajul ca instrument de proiectare
Pentru amplasamentul construcţiilor de fermă, un instrument util pentru a planifica o viitoare extindere
a fermei este caroiajul, spre exemplu de 6x6 metri. Într-o versiune mai complexă, caroiajul este
denumit caroiaj modular, precum cea de 0,3 cu 0,3 cu 0,2 metri (lungime x lăţime x înălţime). Caroiajul
modular se poate utiliza şi la proiectarea sistemelor de adăpost, chiar şi la un nivel foarte detaliat.

Casã
de locuit

Adãposturi
renovate

Garaj

Centru de muls

Zonã pentru dezvoltare în viitor

Sistem de adãpost
pentru vaci de lapte

Siloz pentru furaje

Rezervor
dejecţii

Figura 11.16.

Caroiaj modular pentru proiectare
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Patru zone ale fermei
După ce planul a fost transpus într-un caroiaj, ferma poate fi împărţită în patru zone.
Zona 1
Cerinţele privind funcţionarea adăpostului, de exemplu. bunăstarea animalelor, metode de furajare,
planul şi climatul.
Zona 2
Scutul climatic asigurat de construcţie, adică geometria încăperilor, principiile de ventilaţie, cerinţele
privind izolarea, suprafeţe, materiale şi culori.
Zona 3
Zonele dintre construcţii şi cele dintre construcţii şi suprafeţele agricole, drumuri, spaţii de depozitare,
pajişti etc.
Zona 4
Zonele din jurul fermei, de ex. terenurile agricole şi peisajul în ansamblu.

11.5. Instalaţii
În sistemele moderne de creştere şi exploatare a bovinelor, instalaţiile tehnice au un rol crucial în
funcţionarea sistemului. Ventilaţia mecanică, sistemele automate de furajare sau evacuarea
mecanică a dejecţiilor sunt exemple de tehnologii care necesită o alimentare fără întreruperi cu
energie electrică. Defectarea instalaţiilor şi proiectarea necorespunzătoare pot cauza multe
probeleme în fincţionarea sistemului şi, în cel mai rău caz, pierderi financiare pentru fermieri.
11.5.1.
Alimentarea cu apă
Este recomandat ca instalaţiile de furnizare a apei (ţevile) să fie realizate din materiale plastice (PE,
PP), oţel galvanizat sau inoxidabil.
• Dacă fermierul utilizează fântână proprie, acesta trebuie să se asigure că apa are o calitate
conformă cu standardele în ceea ce priveşte proprietăţile fizico-chimice şi bacteriologice la
punctele de alimentare şi, în plus, să fie în conformitate cu Directiva Consiliului 90/656/CEE. De
asemenea, instalaţiile de furnizare a apei în adăposturile pentru animale trebuie să fie prevăzute
cu un filtru care împiedică pătrunderea impurităţilor minerale.
• Este indicat să se instaleze cel puţin un apometru pe conducta principală, care permite
fermierului să monitorizeze consumul de apă. (Dacă aprovizonarea se face de la reţeaua publică
de furnizare a apei, folosirea unui apometru este, desigur, obligatorie). Se pot utiliza şi apometre
suplimentare pentru a măsura consumul de apă în diferite scopuri (de exemplu apa potabilă
pentru animale, apa de spălat).
• În exteriorul adăpostului pentru bovine, conducta de apă trebuie îngropată la o adâncime mai
mare decât adâncimea de îngheţ. În funcţie de regiunile climaterice ale României, adâncimea
ferită de îngheţ variază de la 0,6 m la 1,10 m (a se vedea harta din secţiunea 11.2.2.).
• Reţeaua exterioară de furnizare a apei pentru adăposturile de bovine să fie conectată la
sistemele din interiorul adăposturilor prin segmente de ţeavă cât mai scurte posibil şi toate
racordorile să fie impermeabile. Este recomandat să existe posibilitatea întreruperii furnizării
apei din exterior, pentru a se putea efectua lucrările de reparaţie şi întreţinere.
• Ţevile şi conductele, jgheaburile de acoperiş şi conductele de golire, precum şi robineţii,
adăpătorile şi prizele de apă din spaţiile expuse la riscul de îngheţ pot fi protejate prin diverse
metode:
• Cablu autoregulator pentru conducte (traducerea vânzătorului)
• Circulaţie de apă încălzită
• Izolarea conductelor de apă
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• Intensitatea admisibilă a curentului în conductorii termici cu autoreglare depinde de
temeperatura mediului ambiant. Lungimea şi materialul conductorului înfăşurat pe conducte se
calculează în funcţie de instrucţiunile producătorului. Această protecţie se poate aplica atât
pentru conductele de metal, cât şi pentru cele de plastic. Este indicat ca toate conductele să fie
galvanizate sau inoxidabile.
• Apa potabilă poate fi încălzită într-un boiler electric amplasat în centru şi apoi recirculată în
întregul adăpost.
• Izolarea conductelor poate completa celelalte două metode menţionate, dar nu poate fi
suficientă prin ea însăşi.
• Instalaţia de apă potabilă trebuie protejată împotriva contaminării din potenţiale surse externe
prin curgerea în sens invers şi/sau avarieri ale conductei principale de apă.
• Instalaţiile exterioare din curtea fermei trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în
standardele româneşti atât din punct de verede al punerii în funcţiune cât şi al utilizării ulterioare.
11.5.2. Sistemele de canalizare
Noţiuni generale
Definiţii de bază
• Sistem de canalizare: o reţea de conducte şi echipamente auxiliare destinate transportului de
ape reziduale, purin şi dejecţii lichide până la locul de stocare.
• Sistem gravitaţional: un sistem de canalizare în care lichidele curg datorită forţei gravitaţionale şi
ţevile sunt proiectate pentru a funcţiona la o capacitate de umplere redusă.
• Sistem sub presiune: un sistem de canalizare în care lichiul curge datorită presiunii pozitive din
conducte, produsă de pompe de vacuum sau alte dispozitive.
• Panta: raportul dintre proiecţia verticală şi cea orizontală a lungimii conductei.
• Garda hidraulică: o porţiune a canalului situată mai jos decât secţiunile adiacente care îl preced
şi care îi succed.
• Auto-curăţare: capacitatea de tranzit a apei din canal, care facilitează mişcarea materiei solide,
care în caz contrar s-ar sedimenta în conductă.
Clasificarea
• În funcţie de sistemul de transport: conducte gravitaţionale, presurizate şi cu presiune negativă;
• În funcţie de tipul de materiale utilizate: depinde de tipul de fluid transportat.
Cerinţe
• Gărzi hidraulice: conductele care transportă dejecţiile lichide/ din adăposturile pentru animale la
fosa colectoare trebuie echipate cu gărzi hidraulice, care să împiedice fluxul invers al gazelor
către adăposturi; este necesar ca gărzile să funcţioneze bine, indiferent de nivelul dejecţiilor din
fosa colectoare. Este important ca sistemele de ventilaţie din fosa colectoare şi adăposturi să
asigure un randament de funcţionare de 100% al gărzii de apă.
• La conductele presurizate, se recomandă ca acolo unde au loc schimbări de direcţie şi unghiul
este mai mare de 15° (la ramificaţii, coturi, conducte în T şi robineţi) acestea să fie prevăzute cu
blocuri de sprijin (figura 11.17.), iar conductele gravitaţionale să aibă cămine de vizitare.
• Traversările prin pereţii fosei şi cei ai rezervorului de depozitare să fie impermebile.
• Conductele se instalează în subsol ţinând cont de adâncimea de îngheţ estimată pentru
respectiva zonă climaterică.
• La amplasarea conductelor şi rezervoarelor, se ia în calcul nivelul pânzei freatice şi presiunea
exterioară exercitată de aceasta. Dacă nivelul apei subterane este ridicat (0,5-1,5 m faţă de
suprafaţa solului), la construcţia rezervoarelor trebuie folosite materiale corespunzătare
(beton). În cazul în care se utilizează un rezervor din materiale plastice, este necesar ca forma
sa să împiedice ridicarea la suprafaţă; în timpul montării, rezervorul respectiv se poate umple cu
apă; este indicat ca materialul de acoperire să aibă un grad de compactare de 92% - testul
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Proctor modificat.
Atunci când se proiectează amplasarea conductelor, rezervoarelor şi foselor colectoare, se va
evita interferenţa cu alte instalaţii subterane (apă, gaz, telefonie, cabluri de curent electric).
Distanţele orizontale se stabilesc conform normelor.
Valorile minime pentru pantele conductelor gravitaţionale: la ţevile cu diametrul de 160 mm –
1,5%, de 200 mm – 0,5% şi de 250 mm – 0,4%. Conductele presurizate se montează fără
pante, dar la un diametru cuprins în intervalul 40-90 mm necesită o pompă cu tocător.
Reglementările privind proiectarea, montarea şi utilizarea conductelor sunt cuprinse în
standardele privind conductele.
La montarea conductelor în săpături, se recomandă ca gradul de compactare a materialului de
umplutură să fie de cel puţin 90% (măsurat cu dispozitive care aplică testul Proctor modificat),
dar sub drumuri valoarea Proctor recomandată este de 92 până la 94%.
Etanşeitatea unei conducte de presiune se verifică în momentul instalării, dar înainte de a
acoperi săpăturile. Proba de etanşeitate este obligatorie, atât pentru tronsoanele prevăzute
de proiectant cât şi pentru întreaga reţea şi constituie fază determinantă (fază obligatorie în
procesul de verificare pe şantier).

Recomandări suplimentare privind sistemul de canalizare a dejecţiilor
• Gărzile hidraulice: conductele care transportă dejecţiile lichide/purinul de la adăposturile pentru
animale la fosa colectoare trebuie prevăzute cu gărzi de apă, pentru a împiedica întoarcerea
gazelor în adăposturi; este necesar ca gărzile să fie funcţionale indiferent de nivelul dejecţiilor
lichide din fosă.
• Pentru a împiedica fluxul invers al hidrogenului sulfurat, amoniacului şi al altor gaze dinspre
rezervorul de dejecţii spre adăposturi, conducta principală trebuie echipată cu un sistem de
închidere cu apă (sifon).
• Viteza de curgere să asigure curăţarea conductelor, valoarea recomandată fiind de cel puţin 0,7
m/ s.
• La conductele gravitaţionale, pantele trebuie să asigure un debit neîntrerupt al dejecţiilor lichide.
• Conductele şi accesoriile trebuie să fie rezistente la coroziune, dat fiind fluxul de purin/dejecţii
lichide.
• Apa uzată din sectorul de muls se scurge împreună cu dejecţiile integrale şi purinul în rezervorul
de dejecţii.

Figura 11.17.
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Exemple de poziţii de montare a blocurilor de sprijin

Recomandări suplimentare privind sistemul canalizare a apei provenite de la instalaţiile
sanitare
• Modul de colectare a apei uzate: apa uzată trebuie drenată printr-un sistem de conducte
independent de instalaţiile tehnologice din şi de la adposturi, în rezervoare separate, de preferat
în combinaţie cu sistemul de evacuare a apei menajere.
• Diametrele conductelor – sunt permise următoarele diametre: în interiorul construcţieievacuarea directă a apei reziduale din instalaţiile sanitare – 50 mm; conducta principală de apă
reziduală din interior – 110 mm; conductele principale de apă uzată din exterior – cel puţin 160
mm. La conductele presurizate, conductele cu diametrul Ø = 110 mm se pot conecta la orice tip
de pompă, în timp ce la diametre mai mici sunt necesare pompe mai mici cu tocător.
• Pantele la conductele gravitaţionale: conductele cu diamteru de până la 50 mm – 5%,
conductele cu diametrul de 110 mm – 3%, conductele cu diametrul de 160 mm – 1,5 %.
• Fitinguri: la conductele presurizate cu diametru de 40 până la 63 mm, sunt indicate vanele cu
bilă, iar la diametre mai mari vanele glisante. Vanele glisante sunt recomandate şi pentru
sistemele gravitaţionale. În sistemele sub presiune, vanele cu bilă se recomandă până la 90
mm, iar la diametre mai mari robineţi de strangulare. La conductele presurizate cu lungimea mai
mare de 50 m, pentru spălare sunt necesari hidranţi, precum şi robineţi de aerisire la coturi.
Pentru conductele gravitaţionale mai lungi, sunt recomndate camere de vizitare la fiecare 50 m
şi la fiecare buclă verticală sau orizonatală. Toate fitingurile necesită protecţie antiocorozivă şi
certificare privind funcţionarea la intervelale de presiune prevăzute.
11.5.3. Instalaţiile electrice
Este important ca sistemul de furnizare a energiei electrice să asigure un flux neîntrerurpt.
Este indicat ca dispozitivele să fie echipate cu întrerupătoare/disjunctoare pentru reparaţii sau situaţii
de urgenţă.
Acolo unde este necesar, se folosesc panouri de curent electric şi întrerupătoare impermeabile. În
mod normal, se recomandă clasa de protecţie electrică IPX5.
11.5.3.1. Sistemul de rezervă
Este indicat ca în caz de pană de curent să existe un sistem de rezervă. Capacitatea unui astfel de
sistem trebuie să fie adaptată la cantitatea şi tensiunea necesară funcţionării dispozitivelor, astfel
încât animalele să poată fi bine îngrijite până la remedierea defecţiunii. În acest sens se poate utiliza
un generator electric pe motorină sau un generator alimentat de un tractor.
Sistmul de furnizare a energiei electrice trebuie să asigure o alimentare cu energie fără întreruperi.
La montarea instalaţiei, este bine să ia în calcul spaţiul necesar pentru a garanta acces uşor în caz de
efectuare de lucrări de reparaţie şi întreţinere.
11.5.3.2. Protecţia împotriva pagubelor produse de dăunători
Cablurile şi firele, inclusiv cordoanele flexibile cu manta trebuie protejate întotdeauna faţă de
rozătoare şi alţi dăunători care pot deteriora instalaţiile electrice. În caz de deteriorare a instalaţiilor
electrice se pot produce incendii.
Protecţia se poate realiza prin:
• Cabluri armate.
• Amplasare, de ex. instalarea conductoarelor şi a cablurilor în locuri în care nu sunt expuse la
rozătoare şi alte animale dăunătoare.
• Protecţie mecanică suplimentară amplastă local.
• O combinaţie a acestor metode.
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Cablurile electrice şi cablurile flexibile pentru dispozitive trebuie armate. Armarea se poate realiza în
mai multe moduri:
• Manta de oţel inoxidabil (face parte din structura cablului)
• Tuburi de oţel
• Ţevi de plastic inflexibile
• Furtunuri metalice sau plase.

La stocare
sau transport

Admisie submersă

Piesă de
trecere
Manşon
Peretele
fosei

Figura 11.18.

Inele prefabricate prevăzute
cu falţ tip lambă şi uluc
etanşat cu (ex. cauciuc)

Staţie intermediară de pompare a dejecţiilor – exemplu

Protecţia prin amplasare se face de obicei prin îngroparea sau zidirea cablurilor şi a firelor electrice.
Simpla suspendare a cablurilor sau aşezarea lor în zone neinflamabile ale clădirii nu asigură suficientă
protecţie, nici în interior şi nici în exterior.
O protecţie suplimentară mecanică se poate asigura cu plăci metalice.
11.5.3.3. Protecţia în caz de contact indirect
Instalaţiile electrice trebuie prevăzute cu întrerupător de circuit legat la pământ (denumit şi întrerupător
de circuit cu scurgere în pământ sau întrerupător de curent rezidual).
Întrerupătorul de circuit cu legare la pământ asigură protecţie împotriva electrocutării, în caz de
contact direct cu instalaţia electrică. Dacă se produce o pană de curent la instalaţia electrică, de
exemplu liniile de înaltă de tensiune cad la sol, în anumite zone ale construcţiei sau echipamente din
adăpost, instalaţia de legare la pământ asigură protecţie faţă de şoc prin întreruperea alimentării cu
energie electrică, atunci când intensitatea curentului la pământ este mai mare decât – în general – 30
mA.
Aceste instalaţii de legare le pământ trebuie amplasate între branşament şi instalaţiile electrice ale
fermei.
11.5.4. Legăturile echipotenţiale
La toate construcţiile de fermă trebuie să existe legături echipotenţiale (conexiuni suplimentare
de echipotenţial). Această regulă se aplică şi în cazul spaţiilor destinate manipulării şi depozitării
furajelor, aşternutului şi dejecţiilor. Scopul legăturilor echipotenţiale este să prevină defecţiunile la
instalaţiile electrice care pot cauza moartea sau rănirea animalelor şi a personalului. De asemenea, o
legătură echipotenţială corectă elimină diferenţele de potenţial dintre diferite părţi ale construcţiei,
care pot favoriza stresul şi comportamentul anormal. Toate echipamentele fixate în pardoseală, de
exemplu contactele, au nevoie de protecţie împotriva coroziunii galvanice în zona dintre pardoselă şi
contact.
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Legare la pământ
Figura 11.19.

Legătură echipotenţială a echipamentului dintr-o sală de muls

Definiţia unui întrerupător de circuit cu legare la pământ
Un dispozitiv menit să asigure protecţia personalului, care scoate energia electrică dintr-un
circuit sau o parte a circutului într-un interval de timp prestabilit, când tensiunea din sol
depăşeşte o valoare predeterminată mai mică decât valoarea necesară funcţionării
dispozitivului de protecţie faţă de supratensiune (siguranţele) al circuitului de alimentare.

Legătura echipotenţială constă într-un conductor de protecţie, care asigură o legătură echipotenţială.
Aceasta ar trebui să asigure şi protecţie împotriva trăsnetului. Legătura echipotenţială face parte din
ansamblul de măsuri de protecţie împotriva curentului anormal şi se adaugă siguranţelor şi
întrerupătoarelor de circuit. În paractica, aceasta înseamnă că acele componente ale adăpostului care
conduc curentul electric (echipament, grătare, grinzi de oţel, conductele de apă şi de încălzire etc.)
trebuie conectate la o conexiune comună de legare la pământ.
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Legătură echipotenţială a echipamentului într-un sistem de adăpost pentru bovine realizată
incorect (Risc ridicat) şi corect (Nu prezintă riscuri).

Platforma de muls constituie o zonă cu risc ridicat în ceea ce privşete acumularea de tensiune electrică
în echipament şi electrocutarea animalelor. Riscul este cauzat de multitudinea dispozitivelor electrice
şi a suprafeţelor ude. De aceea, este necesar să se acorde o atenţie deosebită atunci când se
realizează legătura echipotenţială în sala de muls.
Bovinele au o rezistenţă internă la curentul electric redusă şi sunt capabile să perceapă valori foarte
mici ale tensiunii şi intensităţii electrice. În general, bovinele reacţionează la o intensitate a curentului
electric mai mică de 5-7 miliamperi şi la tensiuni electrice de cel puţin 4-10 volţi.
Prin conectarea tuturor componentelor adăpostului care conduc curentul electric, riscul de coroziune
galvanică în spaţiul de conectare dintre pardoseală şi posturi (dacă posturile sunt în pardoseală)
creşte. De aceea, pentru a împiedica coroziunea galvanică această zona trebuie menţinută uscată.
Ca o soluţie alternativă, în jurul contactelor, pe o zonă circulară de cel puţin 15 centimetri sau pe o
distanţă de cel puţin 15 cm de la punctul inferior al posturilor, se poate pune un strat de protecţie.
Stratul de protecţie se poate executa din materiale care conţin răşină epoxidică sau bitum.
11.5.5. Încălzirea
Este recomandat ca la proiectarea sistemelor de încălzire să se ţină sema ce zone necesită încălzire
generală (întreaga încăpere) şi care zone necesită încălzire locală suplimenatră.
11.5.5.1. Încălzirea centrală
Grupul de muls – zona de aşteptare, sala de muls, tancul de răcire şi camera de depozitare – şi spaţiile
de cazare pentru viţei şi animale bolnave au nevoie de încălzire în anotimurile reci.
Încălzirea adăposturilor pentru animale, grupul de muls sau a camerelor tampon se poate realiza
utilizând:
• Sisteme cu apă fiebinte.
• Sisteme de încălzire electrică.
• Aeroterme.
• Arzătoare pe gaz.
Sisteme cu apă fierbinte
Se pot utiliza ţevi cu suprafaţa netedă, ţevi tip delta sau ţevi cu aripioare. Ţevile cu aripioare degaja
cea mai mare cantitate de căldură pe metru, urmate de cele tip delat. Ţevile netede degajă cea mai
mică cantitate de căldură.
Sistemele de încălzire bazate pe circulaţia apei calde se pot utiliza pentru încălzirea pardoselii – de
exemplu în sala de muls. Pentru a obţine o distribuţie corectă a căldurii în pardoseală se recomandă
turnarea unui strat de 6 cm de beton deasupra tubulaturii.

a.

b.
Figura 11.21. Ţevi pentru încălzire: a) ţeavă netedă,
b) ţeavă cu nervuri
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Tabelul 11.1.

Căldura degajată pe 1 metru de ţeavă
netedă şi ţeavă cu nervuri

Ţeavă netedă

Căldura
degajată/m 2
36 W

Ţeavă cu nervuri

139-190 W

Tipul de ţeavă

Sistem de încălzire electrică
Încălzirea electrică în pardoseală se realizează prin conductori electrici încorporaţi în beton, fixaţi pe
oţelul de armare, la aproximativ 6 centimetri faţă de suprafaţa pardoselii. Spaţiul dintre conductori se
stabileşte în funcţie de necesarul de căldură şi capacitatea conductorilor.
Este important ca sistemul de încălzire electrică în pardoseală să fie împărţit în secţiuni în funcţie de
variaţia necesarului de căldură în diverse zone din adăpostul de bovine.
Comparativ cu alte sisteme, preţul de instalare poate fi mai mic la încălzirea electrică prin pardoseală.
Prin urmare, radiatoarele electrice sunt de preferat în încăperile de mici dimensiuni precum birouri sau
camere tampon.
Pentru încălzirea locală, se pot instala radiatoare cu infraroşu deasupra canalului pentru mulgător.
Costurile energiei electrice utilizate pentru încălzire sunt mari.
Aeroterma
Aeroterma este un dispozitiv care încălzeşte aerul şi-l exhaustează acolo unde este nevoie de
încălzire.
Energia termică se poate obţine din energie electrică, gaz, păcură sau apă caldă. Ventilatoarele
electrice sunt costistoare din punct de vedere a consumului de energie electrică. Este mai profitabil să
fie înlocuite cu o aerotemă care are ca sursă de energie motorina.
Se pot utiliza aeroterme pe păcură sau gaz, dar trebuie să se acord riscului de incendiu şi să se urmeze
instrucţiunile tehnnice privind protecţia împotriva incendiilor.
Se pot utiliza şi boilere. Apa este frecvent încălzită cu ajutorul păcurei sau al biocombustibililor.
Este important ca lamelele aerotermei să fie menţinute curate, fără praf şi impurităţi. În caz contrar,
aerul cald degajat este insuficient.
Arzătoarele pe gaz
Pentru încălzire se pot utiliza sisteme de panouri radiante cu gaz natural. Arzătoarele pe gaz se pot
utiliza atât pentru încălzirea generală cât şi pentru cea locală. În comparaţie cu alte tipuri de sisteme,
costurile sunt mai mici, dar prima de asigurare este mare. Gazul îmbuteliat sau rezervorul de gaz
implică costuri mai mari. De aceea, este necesar să ia în considerare alimentarea cu gaz natural sau
altă sursă de energie.
Arzătoarele pe gaz contribuie la creşterea cantităţii de CO2 în adăpostrile pentru animale. În
consecinţă, este important ca sistemul de ventilaţie să aibă o capacitate suficient de mare acolo unde
se utilizează această instalaţie de încălzire.
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11.5.5.2. Încălzirea locală suplimenatră
Pentru încălzirea locală se pot utiliza două tipuri de dispozitive:
• Lămpi pentru încălzire.
• Arzătoarele pe gaz (a se vedea prezentarea de mai sus).
Lămpi pentru încălzire
Lămpile pentru încălzire se utilizează pe scară largă pentru încălzirea spaţiilor destinate animalelor
tinere sau bolnave. În mod obişnuit, acestea sunt suspendate, dar pot fi combinate şi cu un grilaj de
protecţie. Utilizarea lor implică un anumit risc de incendiu, deoarece lămpile devin foarte fierbinţi.
În cazul lămpilor pentru încălzire, principiul de utilizare presupune economii de enrgie electrică prin
utilizarea de becuri economice. Un bec de 150 W se poate înlocui cu unul de 100 W, consumul de
energie electrică diminuându-se cu 33%.
Utilizarea lămpilor pentru încălzire cu declanşare programată la anumite intervale de timp permite
realizarea unor economii de 50% la costurile cu energia electrică. De asemnea, folosirea unui astfel de
sistem duce la reducerea consumului de energie electrică cu aproximativ 40%.
Apă caldă pentru curăţare şi recuperarea căldurii
Căldura recuperată în procesul de răcire a laptelui este în mod normal suficientă pentru încălzirea apei
utilizate la spălarea standurilor de muls.
Spălarea eficientă a echipamentului necesită o temperatură a apei de aproximativ 70-75°C. Totuşi, un
sistem de recuperare a căldurii nu poate asigura o temperatură a apei mai mare de circa 52-53°C. De
la 52-53°C la 75°C apa trebuie încălzită cu un boiler electric. Spre exemplu, dacă sistemul de
recuperare a căldurii încălzeşte apa la circa 57°C, consumul de energie creşte cu 10-15%. În plus,
durata de funcţionare a pompei de încălzire scade drastic.
Căldura recuperată poate fi folosită pentru încălzirea spaţiilor menţionate mai sus cu ajutorul unui
sistem pe bază de apă caldă.
Contribuţia izolaţiei termice la încălzire
Izolaţia termică poate asigura importante beneficii/economii financiare. Cele mai populare materiale
de izolaţie sunt vata minerală şi polistirenul. Un start de 50 mm de vată minerală într-un perete gol sau
150-200 mm în cazul podului asigură un bune fect izolator.
Pentru informaţii detaliate consultaţi secţiunea 5.3. – „Izolarea termică a construcţiilor”.
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Tabelul 11.2.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Corespondenţă între clasele de beton din România din vechea legislaţie (C140 şi C140 din 1986)
şi Clasa Eurocod

Clasa C140
B 50
B 75
B 100
B 150
B 200
B 250
B 300
B 400
B 450
B 500
B 600
B 700

Clasa C 140/1986
Bc 3,5
Bc 5
Bc 7,5
Bc 10
Bc 15
Bc 20
Bc 22,5
Bc 25
Bc 30
Bc 35
Bc 40
Bc 50
Bc 60

Clasa EUROCOD
C 2,8/3,5*
C 4/5
C 6/7,5*
C 8/10
C 12/15
C16/20
C 18/22,5*
C 20/25
C 25/30
C 28/35
C 30/37
C 32/40
C 35/45
C 40/50
C 45/55
C 50/60

(*) – clase de beton care nu se regăsesc în normele europene şi care rămân valabile în Romania
până la intrarea în vigoare a Eurocodurilor
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