
 

 

Ghid de bune practici pentru caprine 

Ultima actualizare: 10 Aprilie 2017 

Autor: Aida Xercavins. Subprogram pentru bunăstarea animalelor, IRTA.  

Traducere: Monica Marin, USAMV Bucharest, Romania 

 

Acest ghid vizează să ajute fermierii care cresc capre din 

rase de lapte care folosesc noile tehnologii în ferme. Acesta 

descrie diferitele tehnologii disponibile pentru caprine şi 

oferă unele sfaturi generale cu privire la utilizarea lor. 

 

Introducere 

În Uniunea Europeană, sectorul creşterii 
caprelor din rasele de lapte este relativ puţin 
dezvoltat în comparaţie cu sectorul vacilor de 
lapte. Chiar şi aşa, UE deţine numai 3% din 
efectivele de caprine din lume, dar produce 
10,5% din laptele de capră din lume 
(FAOSTAT, 2014). Acesta este singurul 
continent în care laptele de capră are o 
asemenea importanţă şi o organizare 
economică. În Europa, creşterea caprinelor 
din rasele de lapte este mai frecventă în zona 
mediteraneană, unde este importantă din 
punct de vedere economic, ecologic şi 
sociologic pentru ţările din zonă (Spania, 
Franţa, Italia şi Grecia), dar este importantă şi 
în ţările din Europa de Nord, cum ar fi Olanda. 

 
Sistemele de creştere variază de la 
semiextensive până la intensive, care sunt 
aplicate în ferme dotate cu tehnologii 
avansate. Unele regiuni aplică, în mod 
obişnuit, creşterea extensivă bazată utilizarea 
păşunatului, adesea folosindu-se rase locale 
pentru a obţine produse cu denumirea de 
origine protejată (DOP) sau indicaţia 
geografică protejată (IGP). Cu toate acestea, 
fermele, unde se cresc rase de înaltă 
productivitate, au tendinţa de intensificare. 
Oricum, există posibilitatea îmbunătăţirii în 
toate cazurile, deci merită să aprofundăm 
toate tehnologiile disponibile pentru 
producătorii de caprine din rasele de lapte. 

 

Ce senzori pot folosi? 

Aici puteţi găsi principalele tipuri de senzori şi 
tehnologii utilizate în prezent în creşterea 
caprinelor din rasele de lapte. Pentru 
informaţii mai detaliate privind tehnologiile 
comerciale disponibile, puteţi analiza 
documentul cu titlul Depozit de tehnologii 
pentru caprinele din rasele de lapte.  
 

Dispozitive electronice de identificare  
 
Identificarea electronică a rumegătoarelor mici 
este obligatorie, începând cu 31 decembrie 
2009 în UE, de obicei, folosindu-se un bolus 
ruminal. La capre, bolusul ruminal poate fi 
înlocuit cu oricare dintre următoarele 
alternative, cu aprobarea autorităţii 
competente: crotalie auriculară electronică; 
brăţară electronică ataşată la membrul 
posterior drept; transponder injectabil în zona 
metatarsiană dreaptă. 

 
Foto 1. Brăţară electronică pentru caprine. Sursa: SCR 

 

Utilizarea identificării electronice individuale 
oferă mai multe avantaje şi ar putea fi utilă 
pentru: sistemele automate de înregistrare a 
laptelui; probleme de sănătate; trasabilitate; 



 

 

porţi de sortare sau cântărirea automată; 
posibilitatea utilizării şi pentru ameliorarea 
genetică. 
 
Sistemul poate fi folosit pentru automatizarea 
sarcinilor de rutină şi reducerea timpului şi a 
erorilor umane în timpul înregistrării 
performanţelor şi a transferului de date.  
Ait-Saidi şi colab. (2008) au constatat că un 
sistem semiautomat de înregistrare a laptelui 
cu identificare electronică ar determina o 
reducere a cheltuielilor cu forţa de muncă de 
0,5 până la 12,9 EUR per înregistrare de lapte 
pentru efective de capre de la 24 la 480 de 
capete. Identificarea electronică poate genera 
mai puţine erori de date, avantajul fiind mai 
mare în cazul utilizării de operatori antrenaţi 
anterior şi de efective mai mari de capre. 
 
Contoare automate de lapte 
 
Sistemele automate de muls sunt una dintre 
cele mai utilizate tehnologii din întreaga lume. 
Acestea pot varia de la contoarele de lapte 
simple, adaptate la producţia caprinelor, la 
sistemele automate de muls cu cod electronic, 
cu măsurarea randamentului laptelui, 
conductibilităţii electrice, timpului de muls, 
debitului etc. 
 

Itemi 

În funcţie de situaţia fermei dumneavoastră, 
puteţi alege un anumit sistem, trebuind să 
răspundeţi la anumite întrebări: 

- Câte animale se vor mulge?  
- Ce date trebuie să colectez? 
- Cum funcţionează transferul de date? 
- Cât de uşor este să utilizaţi sistemul? 
- Cât va dura sistemul? 
- Ce stipulează certificatul de garanţie? 
- Ce suport este disponibil? 
- Ce alte tehnologii sunt folosite la 

fermă?  
 
Tabelul 1. Indicatori cheie de performanţă (KPI) pentru 

sănătatea ugerului în fermele de caprine (în funcţie de rasă) 
 

 

KPI (Key Performance Indicators) Ţintă 

Ziua de lactaţie > 240 

Producţia de lapte per muls 1-3 L 

% de proteine din lapte > 3,2 

% grăsime din lapte > 4,5 

 

Contoare de conductibilitate electrică a 
laptelui 
 
Conductibilitatea electrică a laptelui (CE) a 
fost utilizată la vacile de lapte ca instrument 
de detectare a mastitei pentru cazuri 
subclinice şi clinice precoce. Aceasta poate fi 
automatizată în sala de muls şi oferă rezultate 
rapide (online), precum şi efecte economice 
pozitive determinate de tratamente cu o 
durată mai scurtă de timp, mai puţine pierderi 
de lapte, o mai bună calitate şi siguranţă a 
laptelui. Dar la caprine, alţi factori, exceptând 
mastita, sunt în relaţie cu CE: paritatea; 
stadiul lactaţiei; variaţia individuală a CE; 
ferma şi sectorul de analiză a laptelui. 
Senzorii CE pot fi localizaţi pe tubul de lapte 
scurt sau pulsatorul instalaţiei de muls. 
Rezultate mai bune se obţin atunci când 
variaţiile zilnice de CE a laptelui din glanda 
mamară au fost exprimate în algoritmi, singure 
sau combinate cu alte variabile (randament 
sau temperatură); cele mai multe metode 
studiate au folosit comparaţia dintre CE şi 
media analizelor din zilele anterioare. Alte 
metode includ mai multe variabile şi algoritmi 
mai complecşi (metoda neuronală netă, 
metoda de urmărire a semnalului, logica 
fuzzy), dar rezultatele sunt similare cu cele 
menţionate mai sus. 
 
Reproducere 
 

Nu există încă senzori disponibili pentru 
monitorizarea reproducerii în fermele de 
caprine. Software-ul DeLaval vă ajută să 
analizaţi datele pentru a identifica faza optimă 
pentru inseminare, dar nu există pedometre 
sau detectoare automate de progesteron 
adaptate caprelor. 



 

 

 
Hrănitoare automate 
 
Hrana este o parte esenţială a 
managementului fermelor şi reprezintă o parte 
importantă a cheltuielilor pentru obţinerea 
producţiei de lapte. Este indispensabilă pentru 
rentabilitatea fermei şi, de asemenea, 
influenţează în mod direct performanţa şi 
starea de sănătate a animalelor. 
Hrănitoarele automate pot fi utilizate pentru: 
creşterea consumului de hrană; controlul 
nutreţurilor de volum sau a concentratelor; 
recunoaşterea nevoilor individuale şi ajustarea 
raţiei zilnice pentru fiecare capră, astfel încât 
să se piardă mai puţin furaj. Monitorizarea 
individuală a hrănirii facilitează calcularea 
productivităţii fiecărei capre în comparaţie cu 
cantitatea de hrană consumată, dar 
hrănitoarele automate nu sunt disponibile 
numai pentru hrănirea individuală. Începând 
cu decembrie 2016, sistemul de hrănire 
automată Lely Vector este disponibil şi pentru 
fermele de caprine. Acest sistem oferă hrană 
proaspătă caprelor. Oferă o flexibilitate extinsă 
şi permite ajustarea uşoară a raţiei mixte sau 
schimbarea nutreţurilor concentrate pentru 
fiecare grup de capre, cu o contribuţie minimă 
a forţei de muncă din fermă. 
 
Pe de altă parte, hrănitoarele automate pentru 
iezi sunt, de asemenea, o investiţie utilă. 
Acestea au crescut în popularitate, deoarece 
pot economisi ore de muncă manuală 
(reducerea costului forţei de muncă şi a 
flexibilităţii forţei de muncă), asigură hrănirea 
cu cantităţi mai mici (astfel încât să împiedice 
consumul exagerat de hrană şi balonarea), să 
crească sporurile zilnice, să menţină un grad 
de igienă ridicat şi să îmbunătăţească 
sănătatea animalelor. 

 

Foto 2. Stânga: hrănitor 
automat individual 
pentru capre. Sursa: 
DeLaval. Dreapta: 
hrănitor automat pentru 
grupuri. Sursa: Lely 
Vector 

Înainte de a decide să cumpere un hrănitor 
computerizat, fermierii trebuie să ia în 
considerare numărul maxim de animale care 
vor folosi sistemul şi beneficiile automatizării 
în ferma lor. 
 
Tabelul 2. Indicatori cheie de performanţă (KPI) pentru 
managementul şi eficienţa hrănirii 
 

KPI Ţintă 

Consum de substanţă 
uscată 

5% din greutatea corporală 

Consum de apă 
de până la 3 ori cantitatea 
totală de substanţă uscată 

 
Caz specific: tehnologie pentru sisteme 
extensive 

 
Unii fermieri au turme de capre din rase de 
lapte (şi oi), crescute în condiţii extensive sau 
semi-extensive, de obicei utilizând rase locale 
în vederea obţinerii produselor DOP sau IGP. 
În acest caz, tehnologia cea mai utilă este 
localizarea GPS. 
 
Principala problemă pentru aceşti fermieri este 
posbilitatea localizării turmei în vederea 
mulsului. Dacă nu este posibil să le găsească, 
fermierii pot avea zile fără posibilitatea de a le 
mulge şi vor obţine o cantitate mai redusă de 
lapte. De aceea, folosesc sisteme de 
localizare GPS. Fermierii folosesc câteva 
animale ca “santinele” (sau toate) cu sistemul 
GPS şi apoi ştiu întotdeauna unde sunt 
animalele lor în orice moment. 
Unele sisteme pot, de asemenea, să 
evidenţieze unde trebuie luate măsuri în caz 
de boli, accidente, naşteri, jafuri sau atacuri 
ale altor animale. 



 

 

 
 

Foto 3. Sistem GPS pentru caprine. Sursa: Digitanimal 

 
Ce este nou în cercetare? 
 

 Senzori de pH şi temperatură: pentru 
monitorizarea funcţionării rumenului şi 
pentru detectarea sensibilităţ i i caprelor la 
acidoza ruminală. La ora actuală, bolusul 
ruminal nu poate fi folosit pentru aceste 
determinări, deoarece este dificilă 
implantarea lui, f iind prea mare pentru 
administrarea orală şi necesitând 
intervenţie chirurgicală (condiţ i i 
experimentale).  

 

 Senzori de mişcare: Schimbările din poziţ ia 
în picioare şi aşezat sunt frecvent utilizate 
pentru animalele de fermă ca indicatori ai 
confortului şi ai sănătăţ ii. Din acest motiv, 
Zobel şi colab. (2015) au studiat validarea 
datelor înregistrate cu accelerometrul la 
capre. Fermierii ar putea înregistra 
mişcarea atât la caprele adulte, gestante, 
cât şi la tineret (8-12 luni). Reţ ineţi că 
accelerometrele pentru vaci nu pot f i 
folosite la capre, deoarece mărimea lor 
face ca acestea să nu fie potrivite pentru 
rumegătoarele mici.  

 
Bune practici şi recomandări  
 

Când vă gândiţi la investiţii în tehnologie, 
trebuie să găsiţi sistemele care ar corespunde 
nevoilor fermei dumneavoastră. Câteva 
recomandări şi consideraţii: 
- Menţineţi modificările la un nivel minim şi 

evaluaţi rezultatele datelor înregistrate cu 

medicul veterinar sau consultantul (de 
exemplu, schimbări în protocoalele de 
nutriţie sau de muls); 

- Aveţi mai multe grupuri de animale care să 
fie organizate diferit? 

- Înainte de a cumpăra noi tehnologii, 
apreciaţi celelalte funcţionalităţi care ar 
corespunde mai bine fermei tale; 

- Analizaţi toate datele pentru a îmbunătăţi 
procesul de luare a deciziilor; 

- Identificarea anticipată a problemelor 
potenţiale de management contribuie la 
maximizarea eficienţei şi a productivităţii, 
reducând potenţialele pierderi de producţie 
de lapte şi îmbunătăţind sănătatea 
animalelor; 

- Integraţi identificarea electronică a 
animalelor cu alte instrumente, cum ar fi 
porţile de sortare sau sistemele automate de 
înregistrare; 

- Monitorizaţi toate datele, astfel încât să aveţi 
posibilitatea de a aprecia animalele în timp 
sau cu alte turme de capre. 

 
 
Notă: Multe alte tehnologii nu oferă informaţii 
care să ajute la luarea deciziilor, dar ar putea 
să asigure o îmbunătăţire a unor situaţii 
specifice, ca de exemplu, o multitudine de 
sisteme de muls pentru capre, modalităţi de 
împingere a furajelor sau perii rotative mici 
pentru capre. Nu le uitaţi când investiţi în 
ferma dvs.! 
 
Tehnologia ar trebui să fie o modalitate de a-i 
ajuta pe fermieri să-şi valorifice abilităţile de 
crescător de capre, dar să nu fie văzută ca un 
înlocuitor al unui bun fermier. 
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