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Tu munceşti peste program.
Elatus Era m unceşte cot la cot cu tine.
îţi protejează mai m ult cultura, până la 60 de zile*
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Noul standard împotriva bolilor din cultura de cereale păioase. 
Asiguri,o protecţie com pleţi şi de lungă durată a frunzei stindard.iigură o protecţie com pleţi şi de lungă dur:

- r j i  ‘ Rezultate din loturile da‘ Rezultate din loturile de testare Syngenta 2013-5616 *o Europa 
‘ ■•'Oferta este valabili in limita'stocului disponibil, pâni la 31.03.202V 

Detaliitf şi regula meniul campaniei pot fi accesate pe www.syngenta.ro
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106 Ovine şi caprine

Cum să ne creştem  
animalele în bunăstare?

Fermierii care îşi preţuiesc animalele nu vor ca ele să sufere, în primul rând pentru că 
le este afectată productivitatea şi, în consecinţă, scad veniturile. Cum le creştem în bunăstare?

Asigurarea condiţiilor de bu
năstare la ovine şi caprine prin 
eliminarea factorilor care pro

voacă stresul animalelor este un obiec
tiv foarte important promovat la nivelul 
Uniunii Europene(UE).

Din septembrie anul trecut, Comi
sia Europeană a finanţat un proiect de 
cercetare în valoare de aproape 6 mili
oane de euro, condus de cercetătorii 
de la Scotland's Rural College (SRUC), la 
care Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara (BUAS) este partener alături 
de alte 7 ţări ale UE. Proiectul are 
acronimul Tech Care.

CONSUMATORII
PUN PRESIUNE PE FERMIERI

Se pune mare accent pe acest as
pect pentru că modul în care fermie
rii cresc animalele este una dintre 
preocupările majore ale consumato
rilor. Produsele obţinute, în special cele 
de capră, sunt tot mai cerute pe piaţă, 
în supermarketuri, dar şi în restau
rante. Pandemia cu Sars-CoV2 a limi
tat consumul, dar datorită măsurilor 
specifice luate în fiecare ţară membră 
UE, trebuie să avem speranţa că viaţa 
noastră va reveni la normal în curând.

un articol de
SORIN-OCTAVIAN VOIA 

LUDOVIC CZISZTER
USAMVB Timişoara

mai multe pe această temă 
www.revista-ferma.ro

CE NEVOI AU ANIMALELE?
Ţinând cont de cererea tot mai mare 

de produse provenite de la ovine şi 
caprine, producătorii ar putea fi nevoiţi 
să răspundă la tot mai multe întrebări 
cu privire la bunăstare. Pentru a asigu
ra acest deziderat, este important 
să înţeleagă nevoile de bază ale ani
malelor, astfel încât acestea să poată 
prospera în mediul pe care îl asigură 
crescătorul în fermă. Ca exemplu 
putem oferi creşterea păsărilor, unde 
găinile pentru ouă sunt crescute fie la 
sol, fie în baterii alternative agreate în 
UE, iar puii de carne doar la sol, fiind 
eliminate total bateriile care produc 
stres păsărilor. De altfel, şi pe cofrag 
se specifică faptul că ouăle provin de 
la găini crescute la sol.

CONDIŢII PENTRU BUNĂSTARE
Bunăstarea la ovine şi caprine 

vizează în principal activităţi legate de 
asigurarea:

- furajelor şi a apei la nivel de necesar: 
-a  unui spaţiu suficient;
- a condiţiilor legate de mediu, ca ven

tilaţie şi igienă:
- a protecţiei împotriva căldurii şi frigului:
- un spaţiu de mişcare suficient:
- asistenţă sanitar-veterinară.

La acestea se mai pot adăuga acţi
uni periodice care se efectuează într-o 
fermă şi care presupun contenţia, cum 
sunt: ajustarea copitelor, marcarea, 
castrarea, ecornarea sau tratamente 
împotriva unor boli. Toate trebuie 
făcute la timp şi prin metode care să 
nu provoace dureri mari animalelor. 
Indivizii foarte agresivi sau cu un com
portament limfatic trebuie separaţi de 
restul turmei pentru a nu agresa sau a 
fi agresaţi.

2 CATEGORII MAI VULNERABILE
• Rasele de lapte. O categorie apar
te care necesită o atenţie deosebită 
o reprezintă caprele şi oile din rasele 
specializate pentru lapte, datorită 
nevoilor lor ridicate de producţie. Este 
necesar să se ţină cont de vulnerabi
litatea ugerului la leziuni şi/sau la ex
punerea la boli. Cerinţele nutriţionale 
ridicate pentru alăptare ar trebui să 
fie asigurate la nivel de necesar. Evi
taţi mulsul excesiv pentru a menţine 
sănătatea ugerului. Confortul capre- 
lor/oilor ar trebui să fie primul aspect 
luat în considerare la proiectarea unei 

săli de muls.

http://www.revista-ferma.ro
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• Produşii nou-nascuţi. 0 altă cate
gorie vulnerabilă la care trebuie să fim 
foarte atenţi este cea a iezilor şi miei
lor în prima săptămână de viaţă, până 
se consolidează relaţia cu capra/oaia 
mamă. în această perioadă, care are loc 
în sezonul rece, se înregistrează cele 
mai mari pierderi, atât la tineret, cât şi 
la animalele adulte.

POLIŢIA ANIMALELOR ÎN ACŢIUNE
La noi în ţară, baza legală şi teo

retică privind bunăstarea şi protecţia 
animalelor o reprezintă Legea nr. 
205/2004, precum şi Ordinul ANSVSA 
nr. 75/2005 cu privire la Norma sanitară 
veterinară de protecţie a animalelor de 
fermă. Prin 0UG nr. 175 din 14 octombrie 
2020 s-au pus bazele înfiinţării poliţiei 
animalelor care va funcţiona cu 488 de 
angajaţi plus 88 de medici veterinari şi 
va avea ca obiect de activitate soluţio
narea abuzurilor asupra animalelor cu 
sau fără stăpân.

Necunoaşterea normelor nu poate fi 
o scuză prin care să exercităm abuzuri, 
de orice natură, asupra oilor şi caprelor.

EXISTĂ MOTIVE DE ÎNGRIJORARE?
Pe de altă parte, crescătorii nu 

trebuie să se sperie, pentru că nu se 
schimbă nimic, doar că se va cere dova
da că produsele comercializate, din 
ferma proprie, nu provin de la animale

care suferă. Cred că un fermier care îşi 
preţuieşte animalele nu îşi doreşte ca 
acestea să sufere, în primul rând pen
tru că este atins scopul activităţii, adică 
scade producţia şi, în consecinţă, veni
turile sunt mai mici. Ştim că fermierii 
noştri au rezistat în condiţiile în care 
veniturile fermei au fost grav afectate, 
în ultimii ani, doar datorită dragostei şi 
respectului faţă de animalele pe care le 
păstoresc.

Lumea se schimbă iar noi trebuie 
să fim deschişi să învăţăm, pentru a nu 
rămâne în urmă.

TECH
i ţ  C A R E 5 *

Crescătorii de ovine şi caprine in
teresaţi de proiectul Tech Care vor 
putea consulta rezultatele cercetărilor 
accesând site-ul https:// 
techcare-project.eu/, 
care va fi activ în curând, 
sau scanând codul QR.
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Zootehnia— Ştiinţa creşterii animalelor
- studiază procesele de creştere, reproducere, nutriţie 
şi lactaţie la animalele de interes economic, precum şi 
modul în care aceste procese pot fi controlate pentru a 
îmbunătăţii productivitatea, sănătatea şi bunăstarea 
animalelor.

DOMENIUL BIOTEHNOLOGII

Biotehnologia— Un domeniu modern, în plină dezvoltare, 
bazat pe aplicarea biologiei în agricultură. Utilizează 
sistemele biologice, organisme vii sau derivaţi ai acestora 
pentru a obţine sau modifica produse sau procese de uz 
specific.
Biotehnologiile găsesc soluţii acolo unde alte ştiinţe îşi 
ating limitele.
____________ MU MĂR PE LOCURI_________

D o m en iu l Specia lizarea D u rata B uget T a x i

Z o o teh n ie Zo o te hn ie  IF 4 ani 55 25

Biotehnologii
B iotehnologii 

agricole IF
4 ani 2 0 2 0

Toate specializările sunt acreditate de ARACIS cu „grad de 
încredere ridicat ".

Absolvenţii Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere 
obţin titlul de inginer în domeniile menţionate.

Diplomele obţinute de absolvenţi sunt 
recunoscute la nivel european.

Unde pot lucra absolvenţii Facultăţii 
Bioingineria Resurselor Anim aliere?

- manageri în societăţi zootehnice şi piscicole, în 
holdinguri, etc.;
- ingineri de specialitate în camerele agricole din 
comune sau oraşe;
- consilieri în instituţii publice pe probleme de 
gestiune a activităţilor agro-zootehnice;
- centre de consultanţă agricolă;
- consilieri de specialitate în organizaţii 
profesionale;
-ingineri în diferite ramuri ale economiei unde se 
aplică procese biotehnologice: industria chimico- 
farmaceutică, a vaccinurilor, industria alimentară, 
industria aditiv ilor alimentari şi furajeri, în 
domeniul producerii biocombustibililor;
- în sectorul de protecţie a mediului, în vederea 
rezolvării problemelor de biodegradare a 
deşeurilor de diferite provenienţe şi bioremediere;
- nutriţionist în cadrul unor societăţi comerciale 
de producere şi comercializare a furajelor 
combinate şi a suplimentelor nutriţionale;
- laboratoare pentru controlul calităţii furajelor;
- specialist în ameliorarea şi reproducerea 
animalelor în cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Zootehnie (A.N.Z.) şi judeţene (O J.Z .);
- Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură 
(A.P.I.A.)
- Agenţia pentru finanţarea investiţiilor rurale 
(A.F.I.R.);
- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
(A.N.P.A.);
- unităţi de procesare a producţiilor de origine 

animală şi vegetală ;
- învăţământ preuniversitar şi universitar;
- cercetare ştiinţifică în producţia animală, 
vegetală şi industria alimentară ;
- expert, consilier sau funcţionar în administraţia 
centrală şi teritorială;

mailto:info@animalsci-tm.ro

