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Ferma de capre 

 

 

1.Importanţa, originea şi începutul creşterii caprinelor 

Caprinele reprezintă o specie ce se bucură de un real interes în rândul 

crescătorilor de animale. Acestea au fost crescute şi exploatate de către om încă 

din cele mai vechi timpuri. Există în acest sens izvoare  istorice conform cărora 

capra a fost printre primele animale domesticite de către om. Cu toate acestea, 

capra, datorită faptului  că este considerată un animal vioi, neastâmpărat, 

capricios, risipitor, lacom şi stricăcios nu se bucură de prea multă simpatie din 

partea marii majorităţi a populaţiei rurale. Însă, trebuie specificat faptul că 

specia caprină devine „stricătoare”- ca de altfel orice altă specie de animale – 

numai în situaţia în care este lăsată să sufere de foame sau nesupravegheată mult 

timp. Cu toate că multe dintre însuşirile ce o caracterizează nu o plasează 

înaintea altor specii de interes zootehnic, capra, în multe ţări pe zi ce trece îşi 

câştiga un areal de răspândire tot mai vast. Astfel în ţările occidentale din 

Europa, Africa şi Asia, unde factorii socio-economici sunt favorabili creşterii 

caprinelor, această ramură a zootehniei a înregistrat un real progres. 

Interesul economic acordat creşterii caprinelor derivă din capacitatea lor 

lactogenă superioară, deoarece este cunoscut şi confirmat faptul că pe durata 

unei lactaţii se pot obţine, în condiţii obişnuite, producţii de lapte de circa 7 – 20 

ori mai mari decât propria lor greutate corporală. Alte particularităţi biologice şi 

economice care impun acordarea unei atenţii sporite  acestei specii sunt 

reprezentate de prolificitatea ridicată, precocitatea şi gradul mare de 

adaptabilitate şi rezistenţă la condiţii diverse şi mai aspre de climă, relief şi 

vegetaţie. Datorită tuturor acestor particularităţi biologice si economice 
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caprinele, împreună cu alte specii, pot contribui în mare măsură la asigurarea 

unei bune părţi din deficitul de proteină din hrana oamenilor. 

 

2. Creşterea caprinelor la noi în ţară 

Creşterea caprinelor datează la noi cam din aceeaşi perioadă cu cea a 

ovinelor. Cu toate acestea, caprele nu au reuşit să se impună în atenţia 

crescătorilor asemenea ovinelor, motiv pentru care efectivele crescute au rămas 

restrânse numeric şi au ocupat areale mai reduse îndeosebi acolo unde resursele 

naturale şi condiţiile de teren nu permit creşterea altor specii.  

Interesul faţă de caprine a fost mereu în creştere datorită faptului că 

acestea se pretează la o exploatare eficientă în mica gospodărie. În zonele în care 

creşterea animalelor se face în mod tradiţional, ataşamentul faţă de caprine cât şi 

spiritul de emulaţie dintre crescători a promovat treptat, poate de multe ori în 

mod necontrolat, selecţia pentru anumite însuşiri productive . Aşa se explică 

faptul că între efectivele de caprine crescute în diverse zone ale ţării există 

deosebiri în ceea ce priveşte potenţialul lor productiv. De fapt, diversitatea în 

ceea ce priveşte potenţialul productiv şi aspectul conformaţiei  corporale ale 

raselor şi populaţiilor de caprine aflate pe teritoriul naţional. Efective valoroase 

se cresc actualmente în zona Sibiului, în Dobrogea şi în partea de vest a ţării. 

Cu toate acestea  în ţara noastră actualmente se cresc doar două rase şi 

anume  Carpatina şi Alba de Banat, iar scopul principal al creşterii acestora este 

reprezentat de producţia de lapte şi în mai mică măsură de cea de carne. Mai 

mult decât atât, în raport cu interesul si posibilităţile existente, precum şi din 

punct de vedere al numărului de capre aflate în proprietatea unei gospodării, 

crescătorii pot fi grupaţi astfel: 
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- Crescătorii care deţin un număr redus; cresc 2 – 5 capre, iar produsele obţinute 

sunt utilizate în gospodăria proprie; 

- Crescătorii care deţin un număr mai mare de caprine; aceştia reprezintă 

majoritatea şi cresc circa  40 – 60 capete, produsele obţinute prin comercializare 

sunt o importantă sursă de venit. 

În condiţiile ţării noastre scopul principal al creşterii caprinelor este 

reprezentat de producţia de lapte şi într-o măsură  mai redusă de cea de carne. 

Izolat în unele gospodării ţărăneşti este valorificată şi producţia de păr şi puf.   

 

3. Rase de capre 

Există mai multe rase de capre, fiecare având specificul său. Există rase 

româneşti, capre de carne, capre de lapte, de lână şi capre pitice. 

În cadrul raselor româneşti de capre avem Carpatina şi Alba de Banat. 

 

Carpatina este cea mai veche şi cea mai răspândită, primitivă, rustică, 

rezistentă şi foarte heterogenă, din punct de vedere al culorii, dezvoltării şi 

exteriorului şi a producţiilor de lapte şi de iezi. Provine din capra Prisca. Are 

talie medie, corp alungit, spinarea ascuţită, şale înguste, piept strâmt, culori 

diferite, păr lung, uger slab şi marea variabilitate a conformaţiei şi taliei se 

bazează exclusiv pe zona în care se găseşte. Coarnele sunt prezente la ambele 
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sexe, mai dezvoltate însă la masculi, putându-se întâlni şi exemplare fără coarne. 

Culoarea la caprinele acestei rase este în majoritatea cazurilor albă, însă se mai 

întâlnesc frecvent şi indivizi de diverse culori, precum şi multe bălţături. 

Urmează apoi caprele de culoare gri de nuanţe diferite, apoi cele roşcate, albe şi 

negre. Structura învelişului pilos este reprezentat din două categorii de fibre: păr 

şi puf deosebite între ele prin lungime şi fineţe, fineţea pufului este cuprinsă 

între 10-19 µ iar a părului depăşeşte. Lungimea firelor de păr este cuprinsă între 

7-10 cm cu maxime de peste 30 cm, iar a fibrelor de puf este de 2-4 cm.  

Producţia piloasă este în general redusă, fiind cuprinsă între circa 0,150-0,250 kg 

puf şi 0,600-1200 kg păr şi se recoltează prin pieptănare. Greutatea corporală la 

naştere este cuprinsă între 2,5 şi 4 kg în funcţie de numărul de iezi obţinuţi. La 

adulţi greutatea vie este cuprinsă între 35-43 kg la femele şi 50-60 kg la masculi. 

Este cea mai răspândită rasă de capră din România. Nu este pretenţioasă la 

climat şi nici la condiţiile de furajare din România. Poate fi crescută atât pe 

păşune cât şi pe stabulaţie. Prima fătare este la 2 ani şi prolificitatea este de 1-2 

iezi pe fătare. Producţia de lapte este medie ( 200-250 litri obţinuţi într-o lactaţie 

de 200-240 zile , cu maxima de 800 litri şi un procent de grăsime situat între 4,5-

6,5%, cu maxima de 10% ) iar iezii au un spor destul de bun de creştere. Nu sunt 

sensibile la îmbolnăvire. Prolificitatea rasei este relativ redusă încadrându-se 

între limitele 130 -140 %. 
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Alba de Banat este ameliorată cu un nivel de productivitate superior. 

Capul      este caracteristic animalelor de lapte cu capacitate mare de producţie, 

mic, cu aspect fin uscăţiv. Gâtul este de lungime mijlocie şi gros, membre 

puternice uscăţive, osatură  dezvoltată cu aplomburi normale. Ugerul este bine 

dezvoltat, în formă de pară sau globulos cu peri scurţi şi netezi, cu sfârcuri de 

dezvoltare mijlocie, pretabile la mulsul mecanic. Părul este scurt şi nu prezintă 

coarne. Prolificitatea este de 1-3 iezi pe fătare iar productivitatea este de 500 litri 

cu maxima de 900 litri, şi un procent de grăsime situat între 3,5 - 5,5%, cu 

maxima de 8%. 

 

Categoria capre de carne: rasele Kiko şi Boier. Capra Kiko este foarte 

răspândită în Noua Zeelandă. S-a format din încrucişarea caprelor sălbatice cu 

rasele Nubiana, Toggenburgh şi Saanen. Este răspândită în zona de deal, fiind 

crescută în condiţii pastorale. Este un animal cu greutate corporală mare, cu 
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osatură largă, ţapii având 50-75 kg; ajunge precoce la maturitate, fără a fi nevoie 

de hrănire stimulativă şi are o capacitate excepţională de conversie a hranei.  

 

 

Caprinele din rasa Boer ajung până la 160 kg şi nu trebuie mulse. 

Important de ştiut este că fată de 3 ori în 2 ani şi pot avea până la 4 iezi pe fătare. 

Nu sunt pretenţioase la mâncare, ţapii din rasa boer putând fi utilizaţi şi pentru 

ameliorarea raselor româneşti. 

                        

Rase capre de lână: caprine Mohair şi Kashmir. Caprele de lână sunt un 

capitol absolut nou pentru România. Ele se cresc de mii de ani dar mai mult în 

regiunea Kashmir. Lâna de capre este foarte căutată şi se numeşte mohair. 

Caprele de lână sunt foarte sensibile, ele trebuind fi ferite de umezeală. Sunt de 

obicei de talie mică şi culoare albă. Principala producţie o reprezintă părul foarte 

fin din care se face mohairul. Ambele sexe prezintă coarne, caprinele având 
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ugerul slab dezvoltat. Prolificitatea este foarte slabă de 1 ied, rareori 2 iezi pe 

fătare. Caprele de Angora nu solicită o îngrijire specială, cu excepţia menţinerii 

lor în padocuri foarte curate. Când sunt scoase la câmp trebuie să fie ferite de 

orice plantă agăţătoare spre a nu le degrada fibra. Caprele Angora sunt o 

adevărată afacere şi produc între 2-4,5 kg de fibră. Ele nu excelează prin lapte, 

însă sunt şi exemplare care dau peste 500 de litri pe an. 

Rase capre de lapte: Anglo Nubier, Nobila Germană Albă, Nobila 

Germană colorată, Saanen, Alpina franceză şi Toggenburg.  

 

Caprele din rasa Anglo Nubier sunt întâlnite în principal în Regatul Unit. 

A apărut în urma încrucişării raselor de capre din Regatul Unit cu cele din Africa 

şi India. Sunt de talie mare, cu picioare lungi şi prezintă coarne, putând fi însă şi 

ciute. Părul este scurt, neted şi fin. Toate combinaţiile de maro, negru şi alb sunt 

posibile. Cu hrană corespunzătoare, producţia de lapte este de 700 litri cu 4-5% 

grăsime, 3-4% proteine. Precoce şi fertile ele pot da în medie 2 iezi pe an,pot 

atinge o înălţime de 80-90 cm şi 70-75 kg, aceste capre fiind deosebit de mari 

faţă de alte rase de caprine.  
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Rasa Nobila germană constituie rezultatul încrucişărilor dintre rasele 

locale germane cu rasa Saanen de unde şi conformaţia corporală, culoarea, 

producţia de lapte şi prolificitatea. Prezintă o capacitate ridicată de transmitere a 

caracterelor în descendenţă. A participat la formarea rasei Alba de Banat. 

Spre deosebire de celelalte specii, caprinele manifestă o rezistenţă crescută faţă 

de condiţiile de climă. Din acest punct de vedere, ele au o mare putere de 

adaptare la modificările de climă. Cu toate acestea caprele sunt destul de 

sensibile la frig şi condiţii necorespunzătoare de igienă. Deoarece ele transpiră 

puţin la temperaturi scăzute, şi mai puţin decât oile la temperaturi ridicate, au 

nevoie de o cantitate  redusă  de apă. Acestei adaptări la lipsa de apă i se atribuie 

marea lor răspândire pe glob, chiar şi în zonele secetoase, necesarul pentru 

funcţiile vitale fiind procurat din furajele consumate. 

Structura  şi gradul de dezvoltare a învelişului pielos au un rol important 

în procesul de adaptare la diferiţi factori de mediu. Frigul, ploile şi zăpada pot 

influenţa negativ starea generală, în aceste condiţii ele adăpostindu-se pe lângă 

pomi, garduri, maluri, stânci etc. Rezistenţa organismului se manifestă şi prin 

faptul că nu se îmbolnăvesc de boli contagioase, cum ar fi brucelaza sau 

tuberculoza, iar procentul de pierderi prin mortalitate e mai redus decât la 

celelalte animale. Deoarece caprele au un grad ridicat de mortalitate, determinat 

de un temperament vioi şi o mare agilitate le uşurează accesul pe cele mai 

accidentate terenuri, pe distanţe lungi pentru a-şi căuta şi selecta hrana. Ele se 

pot căţăra pe colţuri de stânci, mărăcinişuri, prunduri, culegând frunze, muguri, 
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rămurele şi iarbă, la care alte specii de animale domestice nu au acces. Datorită 

acestui fapt, capra este un animal rustic şi uşor de întreţinut. O caracteristică 

biologică o reprezintă mobilitatea buzelor şi conformaţia botului şi dentiţiei, care 

favorizează prinderea şi retezarea ierbii cât mai aproape de suprafaţa solului. 

Caprele valorifică eficient furajele grosiere datorită gradului pronunţat de 

dezvoltare a tubului digestiv, caracteristică ce se manifestă din faza timpurie a 

creşterii şi dezvoltării iezilor. La circa două săptămâni de la naştere iezii pot 

culege diferite plante furajere, contribuind la dezvoltarea rapidă a capacităţii 

rumenului, care în scurt timp trebuie să ocupe circa 75% din volumul gastric 

total, în timp ce “chiagul” numai 20 %, faţă de 80% cât reprezintă la naştere. 

Capra deşi poate consuma un număr mare de ierburi preferă numai unele plante 

aflate în anumite stadii de maturitate. Ea manifestă o însuşire selectivă de 

valorificare a anumitor plante datorită  îndeosebi simţurilor - tactil, gust şi miros 

– foarte pronunţate.  Caprele mai au şi un accentuat simţ  al gustului amar, sărat, 

dulce şi acru – deoarece capacitatea lor de a alege este mai mare faţă de ovine şi 

bovine. 

 

                

Rasa Saanen este originară din Elveţia şi reprezintă actualmente 20% din 

septelul elveţian. Are o talie medie spre mare, de 80 – 90 cm la masculi şi 74 -80 

cm la femele. Corpul este alungit, capul potrivit de lung şi de larg cu profil 

aproape drept, piept adânc, larg, cu o bună capacitate toracică, spată largă şi bine 
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prinsă, gât lung şi relativ subţire şi cu cercei sub maxilar cu ongloane rezistente, 

uger bine dezvoltat cu mameloane mijlocii înclinate lateral şi înainte, iar părul 

este scurt, des şi mătăsos.  Producţia medie de lapte ( 270 zile) este de 800 litri 

cu maxime de 1800 - 2000 litri. Rasa Saanen se poate folosi cu rezultate bune la 

încrucişări  cu rasa Carpatină. Uger bine dezvoltat, simetric prezintă  aptitudini 

pentru mulsul mecanic. Culoare este albă şi pot exista atât exemplare cu coarne 

cât şi ciute. Prolificitatea este foarte bună, de 2-3 iezi pe fătare. 

 

Rasa Alpina franceză este una foarte apreciată  în Franţa, unde deţine mai 

mult de trei sferturi din septel, datorită nivelului ridicat de productivitate, şi  

implicit de rentabilitate. Sunt exploatate intensiv pentru lapte şi îngrăşare, pentru 

carne într-o largă varietate de sisteme şi tehnologii de exploatare. Talia este de 

70 – 80 cm, părul scurt şi de culoare variată. Pieptul este adânc, spinarea 

rectilinie, bazinul larg şi puţin înclinat, membre solide cu articulaţii puternice şi 

aplomburi corecte. Glanda mamară voluminoasă este bine prinsă antero – 

posterior, mameloanele prezintă un grad mijlociu de dezvoltare. Producţia medie 

(250 zile) este de 600 litri, recordul rasei fiind de 2200 litri (305 zile). 
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Caprele din rasa Toggenburg îşi au originea în Elveţia. Sunt cu părul 

scurt, colorat în nuanţe de mouse-gri şi maro deschis. Picioarele, coada şi părţile 

adiacente sunt colorate în nuanţe de gri şi alb. Caprinele pot avea coarne sau nu. 

Pot da până la 700-800 litri de lapte, cu 3,5% grăsime. Cu o bună îngrijire şi 

hrănire randamentele individuale de lapte pot creşte semnificativ. Prolificitatea 

este de 1-2 iezi pe an, caprele Toggenburg pot făta o dată pe an. Sunt capre 

productive, rezistente şi durabile, cu o performanţă bună în producţia de lapte 

bogat în grăsimi şi proteine.  

 

4. Selectarea unei capre bune de prăsilă 

În ţara noastră, există trei sisteme de creştere şi exploatare a caprelor: câte 

4 - 6 capete, pe lângă casă, 20 - 60 de capete, crescute în turmele de ovine şi 

foarte rar, în ferme specializate, 60 - 100 de capete. În cazul în care unii 

crescători de animale vor să-şi sporească efectivele, aceasta se realizează prin 

două metode: sporirea efectivelor din prăsila proprie şi cumpărări de la alţi 

crescători. Alegerea caprelor de prăsilă se face în funcţie de rasă, vârstă, 

conformaţie corporală, uger, producţia de lapte şi starea de sănătate.  
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RASA 

În primul rand, cumpărătorul trebuie să se decidă ce rasă de capre îl 

interesează. În ţara noastră, se cresc două rase de caprine: rasa Alba de Banat şi 

rasa Carpatina care sunt influenţate de zona de creştere, la care se mai adaugă şi 

metişi, la interferenţa zonelor de creştere. Este recomandată achiziţionarea unor 

rase de capre cu producţie mare de lapte, deoarece potenţialul productiv 

(cantitatea de lapte într-o lactaţie) contează, în funcţie de furajarea acestora, 

diferenţa fiind nesemnificativă între aceste rase. 

 

VÂRSTA 

Determinarea vârstei unei capre este uşor de făcut la începutul vieţii ei. 

Procedeul se numeşte danturare (sau dinţare). O capră nu are nici un dinte în 

partea de sus a gurii, dar are opt dinţi în partea de jos. Mărimea şi starea acestor 

opt dinţi reprezintă cel mai bun reper pentru determinarea vârstei caprei. Capra 

este fătată cu opt dinţi de lapte în gingia frontală de jos. Toţi cei opt dinţi sunt 

similari având mărime mică. Când capra atinge vârsta de un an, plus sau minus 

câteva luni, cei doi dinţi de lapte frontali din centru sunt înlocuiţi cu doi dinţi 

permanenţi. Astfel, o capră cu doar doi dinţi permanenţi se consideră a avea cel 

puţin vârsta de un an. Aceeaşi procedură are loc şi la caprele de doi ani. 

Următorii doi dinţi de lapte, câte unul în fiecare parte a dinţilor permanenţi, sunt 

înlocuiţi cu doi dinţi permanenţi. Această schimbare indică faptul că avem de-a 

face cu o capră în vârstă de doi ani. La trei ani, al treilea set de câte doi dinţi, 

unul în fiecare parte al dentiţiei permanente, este înlocuit cu dinţi permanenţi. 

Dentiţia devine complet permanentă în momentul în care caprina atinge vârsta 

de patru ani. Începând de la această vârstă procesul de determinare al etăţii 

caprinelor devine greu de stabilit şi mai puţin precisă. Pe măsură ce capra 

îmbătrăneşte dinţii încep să se distanţeze. Când capra atinge vârsta de zece ani 
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dentiţia este în mare parte uzată. Gradul de uzură depinde de ce tip de mâncare a 

primit capra, de cât de dur a fost furajul şi de ce răni bucale a suferit de-a lungul 

vieţii capra respectivă. 

 

CONFORMAŢIA CORPORALĂ. 

Prezintă  însemnătate practică, deoarece exprimă potenţialul productiv al 

caprelor. Capul trebuie să fie alungit, cu profil drept, uneori uşor bombat - 

privirea vioaie; urechile având forme şi mărimi diferite, în funcţie de rasă şi 

ecotip, nu reprezintă criterii de apreciere a producţiei de lapte. Prezenţa 

coarnelor nu este semnificativă, dar este preferată o capră fără coarne din motive 

de exploatare şi tehnologie de creştere, fiind mai uşor de manipulat. Gâtul 

trebuie să fie lung şi subţire, cu poziţie uşor oblică prezentând la unele 

exemplare "cercei" în partea inferioară a capului. Trunchiul caprelor trebuie să 

fie lung şi îngust, cu înălţimea la greabăn (partea din faţă)  cuprinsă între 60 - 80 

cm şi linia superioară  a spinării în creştere uşoară de la greabăn la crupă (partea 

din spate a animalului), fără defecte de exterior sau de aplomb, unghii infectate 

etc. Se remarcă forma de triunghi de la cap spre partea din spate a animalului 

unde se dezvoltă şi este cuprins ugerul.  

 

UGERUL 

Din punct de vedere al formei şi mărimii, trebuie să fie globulos, de 

mărime mijlocie spre mare, aşezat înapoi, cu sfârcurile uşor ascuţite şi orientate 

spre faţă. Un uger dezvoltat normal, cu pielea uşor unsuroasă şi păr puţin şi cu 

mameloane simetrice şi bine dezvoltate, indică o capră cu mare producţie de 

lapte, deoarece există o corelaţie strânsă între forma şi volumul ugerului şi 
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producţia de lapte. Un uger slab dezvoltat, cu o formă spre ascuţit-îngust, denotă 

un ţesut glandular redus şi deci o capacitate lactogenă mică. 

 

CONTROLUL PRODUCŢIEI DE LAPTE. 

Se efectuează la vânzător, la mulsul de dimineaţă şi seara, cu avizul 

acestuia. Din media celor două controale, se apreciază producţia de lapte, în 

funcţie de luna de lactaţie. În caz contrar, se negociază producţia de lapte, 

aceasta având o contribuţie esenţială la stabilirea preţului caprei. 

 

SITUAŢIA PRODUCŢIEI. 

Se apreciază în mod normal în datele pe care le deţine vânzătorul, fie din 

registrul crescătoriei, fie din date verbale. Se are în vedere numărul iezilor la 

fătare (prolificitatea) şi naşterile ritmice anuale. Pentru o mai concludentă 

apreciere este bine ca, în momentul vânzării caprei, să se vândă şi iedul ei, adică 

ultimul produs. Nu se admit pentru prăsilă caprele care au crupa teşită, pulpe 

slabe, cu poziţie defectuoasă a picioarelor, coate de vacă, uger prea coborât sau 

slab dezvoltat, cu mameloane mici sau neegale şi cu pielea aspră şi cu păr prea 

mult. 

 

STAREA DE SĂNĂTATE. 

Reprezintă o condiţie esenţială pentru evoluţia vieţii productive a caprei. 

Aceasta se apreciază  după  starea de întreţinere şi vioiciune, care poate fi: foarte 

bună, bună sau slabă, după aspectul exterior al caprei prezentate la vânzare. Din 

punct de vedere sanitar - veterinar, este absolut necesar să se prezinte 

certificatul, emis de medicul veterinar de la circumscripţia din zonă.  
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Acest act este foarte important, deoarece sunt specificate în el atât vaccinurile 

administrate până în momentul vânzării caprei, cât şi starea ei de sănătate.  

De asemenea, în cazul în care capra cumpărată urmează să fie introdusă în 

efectivul de caprine existent, se va efectua o carantină de 40 de zile, pentru a 

preveni eventualele îmbolnăviri ale turmei respective. 

 

5. Perioada de montă, perioada de gestaţie 

 Comportamentul sexual  

În zonele tropicale şi subtropicale, unde vegetaţia se găseşte din 

abundenţă, estrul (căldurile) se manifestă la capre pe tot parcursul anului. Nu 

acelaşi lucru se întâmplă în regiunile cu climă temperată, cum este şi cazul ţării 

noastre, unde activitatea de reproducţie se împarte în două sezoane strâns legate 

de durata zilei lumină. Sezonul principal este cel de toamnă, când lumina 

descreşte până la atingerea raportului de 1:1 între zi şi noapte, iar cel secundar 

este primăvara când lumina creşte ca durată pentru a ajunge la acelaşi raport.  

Durata ciclului estral este de aproximativ 20-22 de zile la caprele din Europa şi 

mult mai variabilă, 18-24 zile, la cele din Africa. Ciclul scurt de 5-7 zile poate să 

apară (foarte rar) la tineret şi la caprele supraovulate în vederea producerii şi 

recoltării de embrioni. Estrul sau căldurile propriu-zise se manifestă într-o 

perioadă de timp ce variază între 24 şi 72 ore (3 zile) la caprele mature. 

Principalele semne sunt: voce „plângăcioasă”; scade pofta de mâncare; scade 

drastic producţia de lapte; urinări frecvente; salt pe alte capre; se plimbă 

neliniştite prin ţarc şi caută o cale de a ajunge la ţap sau rămân lângă gardul 

despărţitor; mişcă viguros coada pentru a împrăştia hormonii produşi de 

tractusul reproductiv al căror principal rol este de a atrage ţapul; din vulva 

tumefiată (mărită în volum şi de culoare roşiatică) se scurge un lichid limpede 
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care către sfârşitul estrului devine albicios şi mai opac. Ovulaţia are loc cu puţin 

timp înainte de sfârşitul estrului.  

Pentru depistarea caprelor în călduri se poate utiliza un ţap încercător sau 

se poate recurge la un truc. Pregătim din timp o bucată de material absorbant cu 

care ştergem bine gâtul unui ţap pentru a imprima mirosul acestuia. Când 

presupunem că o capră ar fi în călduri îi asigurăm accesul într-un spaţiu în care 

plasăm materialul pregătit anterior (îl putem înfăşura în jurul unui copac). În 

cazul în care capra manifestă interes pentru mascul, ea va căuta materialul după 

miros şi va pufăi pe nări. Comportamentul sexual al ţapilor este strâns legat de 

cel al caprelor. Astfel, în afara sezonului de montă, libidoul şi calitatea spermei 

sunt mai reduse în timp ce prezenţa caprelor în călduri stimulează  ţapul care în 

scurt tip va fi gata să efectueze monta. Comportamentul şi mirosul de ţap în 

timpul sezonului de montă este un alt aspect „notoriu” ce caracterizează specia 

caprină. Mirosul este determinat în principal de urină şi glandele sebacee:  

• când este stârnit (deranjat) ţapul urinează repetat stropindu-şi botul, gâtul şi 

membrele anterioare după care ridică capul, cască gura şi încreţeşte buzele şi 

nasul într-un „rânjet” specific;  

• glandele sebacee situate la baza coarnelor sau a cozii, produc în timpul 

sezonului de montă o substanţă identificată ca fiind 6 trans nonenal cu miros 

foarte puternic. Aceste glande conţin feromoni al căror principal scop este de     

a-şi marca prezenţa şi de a induce estrul la capre. Mirosul de ţap nu va staţiona 

numai în adăpost ci “va pluti” în toată ferma, se va impregna în haine şi chiar în 

lemnul mobilierului sau al altor obiecte din casă, dacă aceasta este foarte 

apropiată de fermă.  

În timpul sezonului de montă ţapii sunt foarte activi şi pot ataca 

persoanele cu care vin în contact. Un ţap adult poate lovi practic din orice 

poziţie (nu este nevoie de avânt), producând răni grave. Trebuie avut în vedere 
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faptul că forţa loviturii este foarte mare mai ales dacă se ridică pe membrele 

posterioare, iar în cădere împinge cu toată greutatea corpului (100-130 kg). 

Mulţi crescători începători vor fi cu adevărat şocaţi când iedul jucăuş creşte 

rapid şi se transformă într-o „bestie” care va pune botul şi limba sub jetul de 

urină provenit de la femele sau va urina pe propria barbă şi membrele anterioare. 

Acesta este de fapt un comportament natural, dificil de acceptat de cei care vin 

în contact cu masculul. Se poate afirma că un ied mult îndrăgit pierde mulţi 

prieteni când depăşeşte acest stadiu. De obicei, ţapii care montează într-o turmă 

sunt selectaţi după criterii ca: vârstă, mărime şi prezenţa coarnelor, pentru a le 

acorda tuturor şanse egale în luptele care vor apărea curând între ei. Un ţap poate 

fi utilizat restricţionat pentru reproducţie chiar înainte de vârsta de un an, 

distribuindu-i-se 10-12 capre. Un ţap matur poate monta peste 100 de capre pe 

an, prin montă naturală liberă şi mult mai multe prin însămânţare artificială.  

La apropierea de o capră în călduri ţapul se orientează spre trenul 

posterior, miroase urina, după care se poziţionează oblic cu pieptul spre trenul 

anterior al caprei. Ţine capul şi gâtul drept sau îl întinde până la pământ, loveşte 

solul cu membrele anterioare, evidenţiază limba şi scoate sunete caracteristice. 

Rareori o loveşte. Dacă capra acceptă, în scurt timp ţapul efectuează saltul şi 

monta propriu-zisă. Actul copulator are o durata de cca. 10 secunde. Un ţap 

adult poate efectua 10-15 monte/zi.  

 

MONTA NATURALÃ  

Pregãtirea ţapilor  şi caprelor  în vederea campaniei de reproducţie 

Ţapii trebuie sã fie în stare de întreţinere foarte bunã, realizatã în urma 

unei alimentãri suplimentatã cantitativ şi calitativ cu douã luni înainte de 

începerea montei (sau colectarea de material seminal), altfel, în perioada de 

montã apetitul lor sexual (libidoul) se diminueazã. Este necesarã o examinare 



19 | P a g e  

 

prealabilã a testiculelor prin palpare de cãtre un specialist, pentru detectarea unor 

eventuale defecte, tare şi eliminarea de la reproducţie a ţapilor respectivi sau 

folosirea lor pentru detectarea cãldurilor la capre, dupã ce sunt castraţi sau 

prevãzuţi cu un şort abdominal (ţapi încercători).  

Caprele. Existã o corelaţie înte greutatea corporalã şi fertilitatea caprelor: 

o supralimentaţie temporarã înainte de montã dã rezultate bune. 

Iedutele trebuie sã aibã 50-60% din greutatea unei capre adulte (din rasa 

respectivã) pentru a fi date la montã, altfel creşterea lor este curmatã şi întreaga 

viaţã a caprelor este compromisã. Înainte cu trei sãptãmâni de începerea 

campaniei de reproducţie este bine sã se procedeze la o deparazitare a animalelor 

şi sã li se administreze un aport de vitamine A, D3, E.  

               

Sezonalitatea reproducţiei 

Reproducţia caprinelor este determinatã de interacţiunea genotip/ mediu 

(în special durata zilei, de asemenea şi alimentaţia, temperatură, factori sociali). 

Sezonul sexual al caprelor în zona noastrã este septembrie-martie (în zile scurte) 

în restul timpului caprele fiind în anestru şi anovulaţie (în zile lungi).Durata 

normalã a ciclului sexual la caprã de 21 zile, este acompaniat de ovulaţia care 

intervine la 30-36 ore dupã debutul estrului. La rasele sezoniere întoarcerea în 

ciclu (cãlduri) nu se produce decât în sezonul sexual.  

DETECTAREA CĂLDURILOR: Comportamentul caprelor se modificã la 

intrarea în cãlduri: devin nervoase, se agitã, behăie, îşi mişcã frecvent coada, 

vulva se congestioneazã şi se observã o scurgere de mucus, încalecã alte capre şi 

acceptă să fie încălecate, apetitul alimentar scade, se imobilizeazã într-o posturã 

caracteristicã. Introducerea unui ţap cu şort abdominal sau vasectomizat este cea 

mai bunã metodã de detectare a caprelor în călduri cu condiţia ca ele sã fie 

imediat însemnate.  
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Tipuri de montă naturală 

 

Metoda liberã, fãrã control este cea mai rãspânditã şi constã în menţinerea 

în permanenţã în turma de capre a unui numãr de ţapi, şi i se mai spune şi 

metoda „în harem”. Avantaje: se obţine un procent bun de fertilitate şi este 

foarte comodã pentru crescãtori. Numãrul inconvenientelor este mai mare:  

-dacã în turmã sunt şi iedute, acestea vor fi montate chiar dacã sunt 

subponderale, (nu au 50-60% din greutatea de adultã), deoarece la 5-6 luni ele 

sunt practic active din punct de vedere sexual;  

-sunt riscuri de consancvinizare (ţapul îsi monteazã propriile fiice, mamã); 

-imposibilitatea realizãrii unui program de ameliorare şi selecţie din lipsa 

împerecherilor dirijate; 

-nu se va şti data montelor şi deci, nici a fãtãrilor. 

Monta liberã dar controlatã: constã în lotizarea caprelor şi repartizarea 

unui anumit ţap la 20-25 capre identificate dupã numãrul matricol; în acest caz 

iezii rezultaţi şi crotaliaţi vor avea o origine precisã. Este o metodã foarte bunã 

de reproducţie dirijatã care rãspunde unui program de selecţie şi ameliorare, dar 

este greu de realizat, necesitã spaţiu pentru lotizarea animalelor, forţã de muncã. 

Se poate practica în sistemele intensive de creştere a caprelor, numai în 

stabulaţie, fiind excluse din sistemul extensiv sau semi-intensiv. Monta la mânã 

constã în împerecherea separatã a unui ţap cu o caprã; în acest fel se 

înregistreazã exact nu doar numãrul matricol dar şi data montei şi deci a fãtãrii, 

permiţând o mai bunã organizare a muncii. 
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DESEZONAREA REPRODUCŢIEI CAPRINELOR FÃRÃ TRATAMENTE 

HORMONALE 

În Franţa, livrarea laptelui cãtre unitãţile procesatoare are loc numai în 

perioada primãvarã-varã, toamna fiind sezon mort pentru procesatori. Aceştia 

din urmã însã au nevoie de materie primã (lapte) pe tot parcursul anului pentru 

eficientizarea activitãţii lor şi pãstrarea forţei de muncã fapt pentru care sunt 

dispuşi sã ofere un preţ mai bun pe litrul de lapte în extra sezon, care sã-i 

stimuleze pe producãtori. La rândul lor, crescãtorii de capre sunt obligaţi sã 

producã lapte non-stop , fără să ţină seama de sezonalitatea strictã, naturalã a 

reproducţiei caprinelor, care au sezonul de montã toamna. Rezolvarea problemei 

constã în desezonarea reproducţiei. Acest lucru se poate realiza prin tratamente 

hormonale, dar existã şi o metodã care nu foloseşte aport hormonal. Stimularea 

secreţiei interne proprii de hormoni se face prin controlul duratei luminii în 

adãpostul caprinelor .Fotoperiodismul este metoda care desezonează reproducția 

la capre. 

      Ce legãturã existã între luminã şi reproducţia la capre şi ţapi? 

Referitor la capre, s-a constat cã activitatea lor sexualã demareazã când începe 

scãderea duratei zilei luminã, adicã din iulie şi se continuã din ce în ce mai 

intens odatã cu descreşterea duratei zilelor. Cele douã curbe ale variaţiei anuale 

a duratei zilei şi cãldurilor la capre evolueazã în sens invers, cãldurile caprelor 

demarând când fotoperioada diminueazã toamna dupã zilele lungi din timpul 

verii; activitatea sexualã se întrerupe când începe creşterea vertiginoasã a zilei 

luminã, adicã primãvara. Acelaşi fenomen are loc şi la ţapi: activitatea sexualã 

are evoluţie inversã faţã de durata zilei, ţapii având un libidou crescut şi o 

producţie maximã spermaticã de bunã calitate toamna pânã la începutul sau 

chiar în mijlocul iernii. Cauza este secreţia de melatoninã, hormonul care 

stimuleazã activitatea sexualã la toate mamiferele, secreţie care are loc numai 

noaptea. Melatonina provine din transformarea enzimaticã a aminoacidului 
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triptofan ,se gãseste în sânge şi alte ţesuturi sau fluide , inclusiv în lapte, fiind 

degradatã în ficat şi rinichi. Deşi secreţia ei are loc numai noaptea, eliberarea ei 

în sânge este intermitentã cu un vârf  între orele 1-2 noaptea şi altul între orele  

5-6, nivelul ei în sânge variind între 50-150 pg/ml. 

      În cursul anului, primãvara când nopţile sunt scurte, secreţia de melatoninã 

este scãzutã, iar toamna cantitatea de melatoninã circulantã în sânge este mare, 

durata secreţiei fiind mai lungã ca şi durata nopţilor, fapt pentru care în acest 

sezon funcţia de reproducţie este stimulatã la maxim. O metodã de stimulare a 

reproducţiei primãvara este tocmai suplimentarea cantitãţii de melatoninã prin 

implanturi artificiale, dar acesta fiind hormon, nu se foloseste pentru creşterea 

biologicã a caprelor, ci este înlocuit de alte metode de exemplu fotoperiodismul. 

 

Controlul reproducţiei prin fotoperiodism 

Informaţia fotoperiodicã (luminã sau obscuritate) este captatã de ochi prin 

retinã, transmisã pe cale nervoasã pânã la glanda pinealã (epifizã) care secretã 

hormonul melatoninã. Prin intermediul hipotalamusului şi al hipofizei, durata 

secreţiei şi deci cantitatea de melatoninã secretatã funcţie de lungimea nopţii, 

influenţeazã elaborarea de hormoni sexuali FSH şi LH. Bazat pe aceastã 

constatare ştiinţificã, protocolul de desezonare a reproducţiei prin luminã-

întuneric are următoarele etape: 

1. Simularea zilelor lungi, zi lungã fiind consideratã cea cu mai mult de 12 ore 

luminã. Între 15 martie şi 1 octombrie se constituie perioada naturalã de zile 

lungi, cu maximum în ziua solstiţiului din iunie-16 ore. Pânã în 15 se mai 

acţioneazã cu perioade luminoase (fleşuri); s-a constatat cã în cursul unei 

zile (24 ore) existã o perioadã la care animalele sunt sensibile la luminã, 

numitã fazã fotosensibilã situatã la 16-17 ore dupã rãsãrit (punctul de reper 

al ritmului circadian). Prima fracţie luminoasã (fleş) de aproximativ 3 ore 
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este un rãsãrit artificial şi are loc pe la orele 5-6 prin aprinderea luminii 

artificiale pânã la orele 8-9 când lumina naturalã devine destul de puternicã. 

A doua fracţie luminoasã (fleş) începe la 16 ore dupã prima, în acest caz la 

orele 21-22 şi dureazã 2 ore. Aceastã simulare a zilelor lungi va avea loc 

timp de 75 de zile (decembrie, ianuarie, februarie). Între cele douã fleşuri 

luminoase caprele pot sta la luminã sau obscuritate, neavând nici o 

consecinţã asupra animalului. 

2. Stimularea zilelor scurte. Noţiunea de zi scurtã implicã o perioadã de 

luminã de mai puţin de 12 ore din 24. Cea mai scurtã zi este la solstiţiul de 

iarnã pe 22 decembrie cu 8 ore de luminã din 24; se poate considera cã între 

1 octombrie şi 15 martie sunt zilele scurte naturale. Realizarea artificialã 

practicã a perioadei de zi scurtă implică 2 variante: 

a) dacã tratamentul luminos se terminã înainte de 15 martie (de exemplu are 

loc în decembrie-ianuarie pânã la 15 februarie ) se vor întreţine în 

continuare caprele în adãpost sau afarã la lumina naturalã care pânã pe 15 

martie este de zi scurtă. 

b) dacã s-a început tratamentul fotoperiodic cu zi lungã mai târziu şi se     

terminã dupã 15 martie atunci este necesarã simularea artificialã a zilelor 

scurte prin crearea obscuritãţii adãpostului, nelãsând caprele sã stea în 

luminã decât 8-10 ore pe zi. Acest lucru se realizeazã prin astuparea 

ferestrelor şi lucarnelor cu folie de plastic. 

Deschiderea ferestrelor şi uşilor trebuie sã aibã loc între 7-16 sau 8-17, în  

rest adãpostul rãmâne în obscuritate timp de 70-90 zile (15 martie-1 iunie). Dacã 

se respectã programul alternanţei luminã-întuneric, caprele pot fi mulse sau 

scoase la pãşune în perioada de luminã. Acelaşi tratament cu fotoperioadă se 

aplicã şi ţapilor pentru stimularea libidoului şi a producţiei spermatice. Ţapii 

trebuie ţinuţi în boxã separatã dar în acelaşi adãpost cu caprele, intervenind 

astfel la inducerea ovulaţiei şi prin efectul mascul. Dupã terminarea trata-
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mentului fotoperiodic caprele sunt inseminate artificial sau montate natural la 

sfârşitul lunii mai începutul lunii iunie, cu spermã congelatã sau cu ţapii care au 

suportat acelaşi tratament. Caprele care se întorc în estru sunt montate cu ţapi 

dupã 21 de zile de la prima montã. Ţapii pot fi folosiţi şi pentru colectare de 

spermã în vederea refrigerãrii sau congelãrii. Aplicând şi respectând strict 

protocolul metodei de desezonare a reproducţiei prin fotoperiodism, caprele vor 

fãta la sfârşitul lui octombrie-începutul lui noiembrie. Alimentând artificial iezii, 

caprele se pot mulge, iar laptele se livrează începând din 15 noiembrie.  

Nu toate caprele vor rãspunde la tratamentul fotoperiodic şi vor fãta 

toamna, de aceea se va împãrţi turma de capre în 2 grupuri: unul cu capre ce vor 

fãta primãvara (montate în octombrie -noiembrie) şi alt grup cu capre care vor 

fãta în octombrie-noiembrie (montate în mai-iunie). Animalele rezultate în urma 

încrucişãrii beneficiazã de un potenţial genetic superior rasei locale. În condiţii 

de mediu favorabil, încrucişarea permite accelerarea progresului genetic. 

La realizarea unui program de ameliorare trebuie sã se ţinã cont de faptul 

cã nu toate caracteristicile se transmit (heritabilitate) în mod egal la descendenţi 

şi de faptul cã pot exista şi corelaţii negative între caractere. De exemplu: între 

cantitatea de lapte şi compoziţia lui existã o corelaţie negativã. 

SELECŢIA ÎN TURĂ constă în a reţine în turmă animalele care posedă 

caracteristicile dorite şi eliminarea de la reproducţie a animalelor purtătoare de 

tare (defecte). 

SELECŢIA DUPĂ ASCENDENŢĂ se realizează pentru reproducători, după 

performanţele pe care le-au avut părinţii lor. 

SELECŢIA DUPĂ DESCENDENŢĂ constă în alegerea masculilor pentru 

reproducţie, după performanţele obţinute de produşii lor. 
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INCRUCIŞAREA DE ABSORBŢIE reprezintã înlocuirea unei rase A cu rasa B 

utilizând, generaţie dupã ganeraţie doar genitori (masculi) din rasa B 

(amelioratoare). Se considerã cã absorbţia a fost realizatã dupã patru generaţii 

(93,7 % gene din rasa B) sau cinci generaţii (96,8%). Încrucişarea de ameliorare 

a unui anumit caracter constã în utilizarea masculilor unei rase ameliorate asupra 

femelelor rasei locale; se introduc astfel gene favorabile. Când asupra unui grup 

de femele care au fost matisate se introduc masculi din rasa A localã, se cheamã 

cã s-a efectuat o încrucişare de întoarcere.  

ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ SAU DE PRIMĂ GENERAŢIE se efectueazã doar o 

singurã datã. Se obţine generaţia 1 de metişi sau hibrizi între rasa localã A şi rasa 

amelioratoare B.  

HIBRIDAREA ÎNTRE UNA SAU MAI MULTE RASE. 

    Sub aspectul modificărilor fiziologice şi a cerinţelor nutriţionale, gestaţia la 

capre se împarte în două perioade: gestaţie timpurie (luna I-a, a II-a şi a III-a) şi 

gestaţie avansată (luna a IV-a şi a V-a). 

 

Gestaţia timpurie 

În perioada gestaţiei timpurii, embrionul se dezvoltă liber în cavitatea 

uterină, în primele trei săptămâni, după care începe implantarea în mucoasa 

uterină. Reducerea severă şi bruscă a regimului de alimentaţie va antrena 

mortalitatea embrionilor, în special la caprele cu gestaţie multiplă. Pierderile 

prin mortalitate embrionară pot atinge valori ridicate, situându-se între 20 şi 

30%. Pe toată durata primei luni de gestaţie se recomandă menţinerea nivelului 

de alimentaţie din perioada de montă. De fapt, consumul voluntar de hrană al 

caprelor se menţine la nivelul lunii precedente. În luna a doua şi a treia de 

gestaţie, fetuşii cresc foarte puţin (în 60 de zile de la 5 g la 600 g) şi ca urmare 
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cerinţele corespunzătoare acestei creşteri sunt neglijabile, iar capacitatea de 

ingestie este încă ridicată. Această fază corespunde cu lunile octombrie-

decembrie când caprele încă mai au la dispoziţie resurse furajere ocazionale, 

bogate şi de calitate bună. Excepţie fac caprele întreţinute în zona montană, unde 

este posibil ca zăpada să acopere suprafeţele de pajişti sau alte resurse furajere. 

În această primă perioadă de gestaţie, caprele îşi reconstituie aproape în totalitate 

rezervele corporale de grăsime. 

Subalimentaţia animalelor pe o perioadă mai lungă de timp cauzată, în 

general, de timpul nefavorabil, are repercusiuni negative mai ales la caprele 

prolifice, dar efectele negative nu sunt atât de puternice ca în prima lună de 

gestaţie. La polul opus, supraalimentaţia este la fel de nocivă. Caprele prezintă 

un volum redus al compartimentelor pregastrice, dar un apetit ridicat, în primele 

luni de gestaţie acumulând cantităţi mari de grăsime. Spre deosebire de alte 

specii de animale de fermă, care depun depozite externe (subcutanate) de 

grăsime, la capre acestea se formează intern, restricţionând volumul aparatului 

digestiv. În ultima lună de gestaţie, iedul şi mai ales iezii (gestaţie multiplă) 

apasă asupra compartimentelor, în special asupra rumenului, reducând şi mai 

mult volumul de "prelucrare" a furajelor ingerate. Ca urmare, caprele, în special 

cele cu gestaţii multiple, nu pot ingera suficient furaj prin care să-şi asigure 

cerinţele de energie şi substanţe nutritive, chiar şi în condiţiile în care proporţia 

de concentrate este maximă. Ultima soluţie rămâne consumul rezervelor de 

grăsime, cu consecinţe dezastruoase asupra sănătăţii (cetonemie), a dezvoltării 

iedului şi a producţiei viitoare de lapte. 

Perioada de gestaţie avansată 

Această perioadă este cea mai dificilă, întrucât fetusul sau fetuşii cresc 

foarte rapid, iar capacitatea de ingestie scade treptat.  

Gestaţia avansată se regăseşte în lunile decembrie-ianuarie, când caprele sunt 

deja în stabulaţie, iar crescătorii sunt mai puţin dispuşi să asigure o furajare la 
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nivelul cerinţelor, neavând siguranţa că perioadele de stabulaţie nu se vor 

prelungi la începutul primăverii peste limitele normale (1-20 aprilie).  

Cu toate aceste aspecte negative, crescătorii de caprine care urmăresc obţinerea 

de producţii performante, trebuie să evite subalimentaţia îndelungată a caprelor, 

deoarece efectul imediat este mobilizarea masivă a rezervelor de grăsime, cu 

următoarele efecte negative: 

• reducerea greutăţii şi a viabilităţii iezilor la naştere;  

• apariţia toxinemiei de gestaţie la cele mai bune capre;  

• reducerea până la limită a rezervelor de grăsime, fapt ce influenţează 

puternic negativ producţia de lapte după fătare.  

Pentru a limita la minim aceste neajunsuri, în condiţiile scăderii 

consumului voluntar de hrană al caprelor, se recomandă scădea treptată a 

cantităţilor de furaje grosiere şi de volum, în paralel cu creşterea cantităţilor de 

fân de bună calitate şi concentrate. Nu trebuie uitate brichetele minerale, prin 

care să se pună la dispoziţia caprelor, la libera alegere, macro şi microelemente 

deficitare în raţia asigurată. Caprele cu o stare de întreţinere mediocră (slabe) şi 

primiparele trebuie să fie lotizate separat pentru a fi furajate cu o raţie cu cel 

puţin 10% mai ridicată cantitativ. 

 

Asigurarea necesarului de energie 

  

După specialiştii din Australia, caprelor trebuie să li se asigure energie 

prin furaje după cum urmează: 

• până în ziua 66 de gestaţie la nivel de întreţinere;  

• după ziua 66 de gestaţie se adaugă 10% la nivelul de întreţinere;  
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• după ziua 90 de gestaţie se adaugă 40% la nivelul de întreţinere;  

• după ziua 110 de gestaţie, nivelul de întreţinere se măreşte de 2 ori;  

• după ziua 140 de gestaţie şi în timpul lactaţiei, nivelul de întreţinere se 

măreşte de 2,5 ori; 

În esenţă, rezervele de grăsime constituite în general în perioada de 

pregătire pentru montă şi în primele trei luni de gestaţie, rămân relativ constante 

în condiţii normale de întreţinere, când cerinţele fiziologice ale caprei gestante 

sunt acoperite prin aportul raţiei consumate. Pe durata gestaţiei avansate, 

creşterea greutăţii vii, datorată evoluţiei fetusului şi acumulării rezervelor de 

grăsime, este însoţită de reducerea capacităţii de ingestie, motiv pentru care 

furajele administrate trebuie să aibă un volum redus şi o concentraţie mare în 

energie şi substanţe nutritive. 

NORME DE HRANĂ LA CAPRE 

• După normele de hrană în vigoare în ţara noastră, pentru o capră în 

greutate de 50 de kg, în primele trei luni de gestaţie, trebuie să se asigure: 

1 UNL (unitate nutritivă lapte), 45-50 g PDI (proteină digestibilă la nivel 

intestinal), 3,5 g Ca, 2,5 g P, 1,5 g Na. 

• Pentru o capră în greutate de 50 de kg, gestantă cu 2 iezi, după normele de 

hrană oficiale, trebuie să se asigure în luna a IV-a: 1,35 UNL, 67 g PDI, 6 

g Ca, 3,4 g P, 2 g Na şi în luna a V-a: 1,73 UNL, 90 g PDI, 8,5 g Ca, 3,7 g 

P, 2 g Na. 

 

6. Produsele caprelor 

Cea mai bună metodă de a concura cu agricultorii din Uniunea Europeană 

este se pare creşterea efectivelor de capre. Cu toate că crescătorii de capre nu 
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primesc subvenţii de la statul român, iar laptele nu este supus cotei de impozitare 

precum cel de vacă de exemplu, cei interesaţi să pornească o afacere cu capre 

pot beneficia de fonduri europene SAPARD. Bine de ştiut este faptul că o capră 

poate produce de 10-20 de ori mai mult lapte decât propria ei greutate, 

comparativ cu vaca ce produce de numai 6-8 ori mai mult, un alt avantaj al 

creşterii caprinelor îl reprezintă prolificitatea de excepţie. Ea continuă lactaţia şi 

în al doilea an, chiar dacă n-a fost fecundată în anul respectiv. În plus, are o 

longevitate biologică de până la  10-12 ani. 

Principalele produse obţinute de la capre sunt: laptele, brânza şi pielea.       

Dacă ne referim la compoziţie, laptele de capră se aseamănă cu cel matern şi 

este recomandat în hrana copiilor sugari. Crescătorii de capre  obţin, în medie 

între 140-170 de litri de lapte pe cap de animal. O capra consumă pe zi, în 

perioada de păşunat, 4-6 kilograme de masă verde, iar iarna un kilogram de fân 

amestecat cu coceni sau alte uscături şi 2-3 kilograme de furaje grosiere, adică 

fân şi paie amestecate, la care se adaugă şi un kilogram de furaje cereale. 

Important de remarcat este şi faptul că laptele de capră are un conţinut ridicat de 

grăsime, între 3,5 şi 5,2 %. După ingerare, laptele de capră nu se coagulează în 

stomac sub formă de masă compactă, ci formează fulgi afânaţi. Acest fapt, 

precum şi dispersarea globulelor foarte fine de grăsime în toată masa laptelui fac 

din laptele de capră un aliment uşor asimilabil. Fiind rezistente la unii agenţi 

infecţioşi, inclusiv la tuberculoză, avort infecţios şi mamite streptococice, laptele 

lor poate fi folosit în hrana copiilor sub formă crudă, fără pericol de îmbolnăvire 

TBC. De aceea, pentru permanentizarea consumului de lapte de capră, în unele 

ţări (Germania) se recomandă organizarea a două fătări pe an, trei în doi ani sau 

o singură fătare la doi ani, deoarece lactaţia poate continua şi în al doilea an, deşi 

într-o măsură mai redusă.  

Laptele de capră este mai bogat decât cel de vacă în calciu, fosfor, acid 

citric, potasiu, magneziu, cobalt, precum şi în vitaminele A, B1, B2 şi C. Este 
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mai sărac în proteină şi grăsime decât cel de oaie, dar particulele respective sunt 

mai fine şi uniform diseminate în masa lui, ceea ce îl face mult mai digestibil. 

Este recomandat ca laptele de capră să fie folosit în stare crudă, mai ales 

în hrana copiilor mici, datorită valorii lui nutritive superioare şi, în special, 

datorită conţinutului ridicat de enzime şi săruri minerale cu efecte antirahitice, 

tonifiante şi antiinfecţioase cu efecte antirahitice. 

„Chèvre fermier" (brânza de capră) este foarte apreciată de cunoscători şi 

aproape orice regiune din Franţa are specialitatea sa proprie de brânză din lapte 

de capră. Care sunt avantajele consumului de brânză de capră în locul celei de 

vacă? „Brânza de capră se digeră mult mai uşor decît celelalte brînzeturi, 

deoarece are un conţinut redus de grăsimi si de cazeină, proteină din lapte. În 

timp ce 100 g de brânză de capră conţin 3 g de proteine şi 4 g de grăsimi, 100 g 

de telemea de vacă conţin doar 15 g de proteine şi 20 g de grăsimi. Diferenţa se 

reflectă şi în numărul de calorii: 100 g de brânză de capră conţin 60 g de calorii, 

aceeaşi cantitate de telemea de vacă ajungând să valoreze însă până la 250 de 

calorii”, arată prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de 

Cercetări Alimentare. Brânza de capre este preferată de nutriţionişti în curele de 

slăbire având un conţinut relativ scăzut de grăsimi în comparaţie cu alte 

alimente. Brânza poate fi asociată cu salatele de crudităţi stimulând astfel 

digestia. Potrivit specialiştilor o bucată de brânză consumată după masă 

stimulează secreţia de salivă, protejează smalţul dinţilor şi restabileşte aciditatea 

normală a mediului din cavitatea bucală. 

100 g de brânză de capră conţin 100 mg de calciu şi 90 mg de fosfor, 

minerale necesare sistemului osos. Calciul şi fosforul se asimilează mai bine din 

brânză decât din lapte. De asemenea, brânza de capră este printre puţinele surse 

naturale de vitamina B12 (2 micrograme/100 g). Datorită vitaminei B12, brânza 

atenuează stările de stres, anxietate şi creşte capacitatea de concentrare. Datorită 

conţinutului redus de grăsimi, brânza de capră poate fi consumată şi de 
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persoanele care suferă de ateroscleroză, afecţiuni renale, colescistite, obezitate. 

"În acelaşi timp, persoanele care au intoleranţă la lactoză pot consuma liniştite 

brânză de capră, deoarece, fiind fermentată, aceasta nu mai conţine lactoză", 

adaugă prof. dr Gheorghe Mencinicopschi. Zerul este bine să nu fie aruncat, 

deoarece în zer trece o parte dintre proteinele din lapte. Prin fierberea la foc mic 

a zerului se poate obţine urda. “Urda este un fel de brânză, care conţine doi 

aminoacizi- metionina şi cisteina, care au efect hepatoprotector”, precizează 

prof. dr. Mencinicopschi. Specialiştii recomandă laptele de capră în special 

persoanelor cu afecţiuni gastro-intestinale, tulburări metabolice, afecţiuni 

cardiovasculare. 

Caprele sunt animale prolifice şi precoce. În condiţii bune de hrănire, de 

la o fătare se pot obţine 2-3 iezi, iar la vârsta de 10-12 luni tineretul poate atinge 

greutatea optimă pentru reproducţie (30-35 kg). Carnea de capră are o valoare 

nutritivă apropiată de cea de oaie, la noi în ţară fiind apreciată sub formă de 

pastramă. Pieile de capră au însuşiri deosebite, fiind subţiri, dense şi cu mult mai 

elastice decât alte feluri de piele şi implicit mai uşor de prelucrat, fiind astfel 

mult utilizate în confecţiile de încălţăminte, îmbrăcăminte şi produse de 

marochinărie. Producţia piloasă (părul, puful) este mult apreciată pentru 

fabricarea pluşului, fetrului, a fularelor şi a covoarelor de Kaşmir.  

        

7. Programarea tehnologiei de creştere şi exploatare a caprinelor 

Se realizează prin lucrări de amenajare a spaţiilor de adăpostire a caprelor 

mame în perioada de alăptare. Amenajarea spaţiilor de adăpostire se efectuează 

prin compartimentarea spaţiului pentru caprele gestante, boxele pentru caprele la 

fătare şi boxele comune pentru capre cu iezi. Pregătirea spaţiilor de adăpostire a 

caprelor mame şi iezilor obţinuţi urmăreşte de asemenea asigurarea unui 

microclimat corespunzător. 
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Asigurarea condiţiilor de hrănire şi îngrijire a caprelor mame şi iezilor în 

perioada de alăptare constituie elementele tehnologice importante pentru 

efectivele de capre mame. Normele de hrană stabilite şi nivelul hrănirii asigurat 

caprelor mame în perioada de alăptare urmăreşte exprimarea capacităţii de 

alăptare a caprelor şi asigurarea dezvoltării corespunzătoare a mieilor sugari.   

Normele de hrană pentru caprele care alăptează se stabileşte în raport cu 

greutatea corporală a caprelor mame, diferită în funcţie de rasă. Pentru iezii 

sugari, de la vârsta de 20-28 zile se introduce hrănirea suplimentară prin 

administrarea la discreţie, de amestecuri de furaje concentrate şi furaje fibroase. 

Lucrările de îngrijire a caprelor şi mieilor în perioada de după fătare 

asigură igiena suptului iezilor, igiena adăpostului şi condiţii normale de 

microclimat. Supravegherea şi asistenţa la fătare a caprelor, îngrijirea iedului la 

fătare şi realizarea unor tratamente curente de prevenire a îmbolnăvirii iezilor 

sunt activităţi permanente ale personalului îngrijitor.  

Elementele dimensionabile pentru stabulaţia caprinelor  

• suprafaţa: 1,5-mp/cap capre adulte; 1,4-1,5 mp/cap tineret; 2,3-2,5 mp/cap 

capre cu iezi; 0,4 mp/cap iezi; 4-5 mp/cap la ţapi; 

• front de furajare: 40-45 cm/cap capre adulte; 30-40 cm/cap tineret; 40-45 

cm/cap capre cu iezi; 20 cm/cap iezi; 50 cm/cap ţapi 

Amenajări şi construcţii anexe 

• ţarcuri şi ocoale pe păşune cu umbrare 

• padocuri pentru însorire, mişcare, joacă; se recomandă o suprafaţă dublă 

faţă de suprafaţa adăpostului; o parte se pavează cu cărămidă, o parte 

rămâne cu pământ pentru a permite odihna ongloanelor; 

• spaţii pentru depozitare (1mp/cap) şi pregătirea furajelor (7mp/100cap) cu 

utilajele şi instalaţiile aferente. 
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8. Modul de preparare şi administrare a hranei 

În afacerea cu creşterea de capre trebuie să se abordeze o tehnologie care 

să aducă profit şi eficienţă economică, drept pentru care un viitor crescător de 

capre, care doreşte să înfiinţeze o fermă familiară cu caracter comercial, va 

trebui să fie bine pregătit profesional, să ştie să exploateze la maxim potenţialul 

genetic al caprelor din ferma sa. Sfatul specialiştilor este de a se aplica 

tehnologia de creştere intensivă, care vizează furajarea caprelor la nivelul 

cerinţelor lor nutriţionale, prin întreţinerea numai în stabulaţie în adăposturi 

speciale. Eficienţa acestor exploataţii intensive este dependentă de numărul de 

exemplare, care trebuie să fie de minim 300 şi maxim de 2000. Desigur se pot 

înfiinţa şi ferme de 150 de capete, dar profitul va fi semnificativ mai mic. 

Caprele se furajează cu Amestec Unic de Furaje (AUF), care este preparat 

din semifân sau semisiloz şi granule de concentrate realizate din cereale 

măcinate- 75% şi lucernă 25%. Acest AUF se distribuie la discreţie. Alt aspect 

important îl reprezintă apa care trebuie să fie la discreţie, iar administrarea de 

masă verde se face opţional, pentru a asigura un supliment nutritiv. Păşunatul nu 

se mai face deloc, caprele putând fi scoase din adăpost doar în jurul fermei, 

pentru mişcare, nu mai mult de 4-5 ore zilnic, vara. Adăposturile trebuie să 

asigure o suprafaţă de 2 mp şi un volum de 7-8 mc pe cap de animal. În interior, 

adăpostul  este împărţit în boxe a câte 48 de capre, care se mulg odată (24 se 

mulg, 24 se introduc la muls). Mulsul se va face mecanizat, în mod obligatoriu, 

drept pentru care adăpostul va fi prevăzut cu o sală de muls, la care caprele vor 

fi introduse prin trei coridoare de acces, unul central şi două laterale. Parametrii 

de microclimat vor fi controlaţi automat şi se asigură prin ventilatoare amplasate 

în coşurile de ventilaţie din tavan. Suprafaţa necesară construcţiei unei ferme de 

300 de capre este de cca 2500 mp, iar normele europene impun amplasarea 

acesteia la cel puţin 500 m de localitate, cu posibilitatea racordării la reţeaua de 

curent electric şi la reţeaua de apă. 
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Alimentaţia caprinelor 

O particularitate biologică şi implicit economică a speciei o reprezintă 

valorificarea superioară a tuturor categoriilor de nutreţuri: 

- Vegetale – masă verde, făinuri, pleavă, paie, siloz, rădăcinoase, frunzare, 

concentrate, deşeuri tehnice, etc.; 

- Animale – reziduri lactate, sau de peşte, etc.; 

-Industriale – tărâţe, făină furajeră, reziduri microbiologice, etc.; 

Caprele nu sunt pretenţioase însă sunt lacome şi prezintă un pronunţat 

simţ preferenţial faţă de anumite sortimente de nutreţuri şi chiar părţi din 

acestea. Sunt foarte capricioase faţă de starea de igienă a furajelor. În condiţii de 

stabulaţie permanentă în adăpost, cu furajare dirijată, caprele sunt hrănite pe 

bază de norme şi raţii pentru intensificarea producţiilor lor. Rasele perfecţionate 

produc în general o cantitate de lapte de 20 de ori mai mare decât greutatea 

proprie şi au un procent de prolificitate de peste 155%. 

Alimentaţia în perioada de păşunat 

Timpul de păşunat este de 10 -12 ore pe zi, în care intră şi cel rezervat 

pentru mulgere, masa verde  ingerată este de 8 -10 Kg/zi la adulte, 4-5 kg la 

tineret peste şase luni şi 2-3 Kg/zi la iezi. În cadrul acestui sistem se mai poate 

asigura furajarea folosindu-se amestecul unic pe bază de  furaje fibroase 65% 

din care     ( ½ fân şi ½ grosiere), siloz, masă verde, rădăcinoase tocate 20% 

şi  15% ştiuleţi de porumb, totul tocat, omogenizat şi eventual umezit cu soluţie 

slabă de saramură sau melasă. 

 

 

 



35 | P a g e  

 

Producerea şi valorificarea pajiştilor cultivate 

      Se fac arături la 25 – 30 cm cu nivelare prin tăvălugire, însămânţare la 2-3 

cm, ierbicidare, administrare de îngrăşământ natural 50 to/ha sau chimic N – 50 

Kg/ha; P – 50 Kg/ha şi K – 50 Kg/ha. Se impune asigurarea unei surse fixe sau 

mobile de apă. Terenul se împarte în 5-6 parcele pentru fiecare revenind 5-6 zile 

de păşunat, intrarea în prima parcelă făcându-se când plantele au înălţimea de 12 

– 14 cm. Pentru eficientizare, parcelarea se face prin delimitare cu garduri vii, 

din arbuşti de foioase şi răşinoase ( soc, sălcioară, cătină albă, păducel, alun ). În 

lipsa arbuştilor se pot executa garduri permanente sau mobile în scopul 

delimitării parcelelor. 

 

Alimentaţia caprinelor în stabulaţie 

Stabulaţia durează circa 150 zile în funcţie de durata sezonului de iarnă. În 

această perioadă caprinele se hrănesc în mod tradiţional cu diferite fânuri, 

concentrate numai în prima lună de lactaţie în cantităţi de 200 – 300 g/zi. În 

exploatarea semiintensivă şi intensivă hrănirea se face pe bază de norme şi raţii. 

Nivelul de consum atinge 3 – 3,5% substanţă uscată din greutatea vie şi variază 

în raport cu starea  fiziologică fiind minimă la sfârşitul gestanţiei şi maximă între 

6 şi 10 săptămâni de lactaţie. 

 

Prima “hrană” a iedului 

Imediat după fătare, iedul se ridică şi, nesigur pe picioare, clătinându-se, 

încearcă să meargă. Foarte curând, el va căuta ugerul caprei pentru a suge primul 

tain de colostru, numit şi primul lapte, care este gras, lipicios, de culoare gălbuie 

şi nespumant. Colostrul conţine anticorpi şi vitamine, conferind imunitate nou-

născutului faţă de germenii din mediul înconjurător. Supravieţuirea iedului 
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depinde de acest prim tain şi de timpul trecut de la fătare până la consumul lui. 

Pentru a scoate şi mai mult în evidenţă importanţa colostrului, următorul 

exemplu este edificator: în cazul în care cumpărăm o capră cu puţin timp înainte 

de fătare şi o aducem în ferma noastră, aceasta nu va avea suficient timp pentru 

„a produce” anticorpi specifici noului mediu, astfel încât iedul să fie protejat în 

totalitate. Frecvent, în urma fătării, aceşti iezi vor arăta bolnăvicioşi şi procentul 

de pierderi va depăşi limitele normale. 

În timpul gestaţiei, fetusul nu beneficiază de anticorpi (imunoglobuline), 

din cauza barierei placentare. O alimentaţie necorespunzătoare a caprei, în 

ultima perioadă de gestaţie, determină un deficit de gamaglobuline în sânge, 

respectiv în colostru, fapt care se reflectă negativ asupra capacităţii de rezistenţă 

a iezilor faţă de infecţii şi asupra maturităţii lor imunologice. După 48 de ore de 

la fătare, imunoglobulinele sunt înlocuite, în special de cazeină. 

 

Necesarul de colostru şi metode de administrare 

În ceea ce priveşte necesarul de colostru, un ied ar trebui să sugă în 

primele 3 zile 60 ml la fiecare kilogram greutate corporală, de trei ori/zi. Mai 

sănătos ar fi ca iedul să se hrănească natural, direct de la ugerul caprei. O altă 

posibilitate ar fi mulgerea laptelui şi hrănirea iedului cu ajutorul unei sticle cu 

biberon. Această ultimă metodă se foloseşte când în fermă evoluează boli care se 

transmit prin lapte şi din acest motiv colostrul mamei va fi înlocuit cu unul 

provenit de la o capră de care suntem siguri că e sănătoasă. Utilizarea sticlei cu 

biberon mai este indicată în fermele cu efectivele mici de capre, pentru a putea 

controla cantitatea de colostru ingerată. Când efectivele de animale sunt mari, 

timpul alocat cu hrănirea iezilor va creşte foarte mult şi metoda devine 

ineficientă. 
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Iedul nu trebuie să ingere prea mult colostru, pentru a nu supraîncărca 

stomacul (cheagul), ceea ce ar duce la indigestii, dar nici prea puţin, în acest caz 

neasigurându-se anticorpii şi substanţele nutritive necesare. Temperatura de 

administrare ar trebui să fie de 40-42oC. Pentru a testa temperatura colostrului, 

putem să-l punem într-un recipient din metal inoxidabil, scufundăm nasul 

iedului şi dacă acesta nu vrea să bea, înseamnă că este prea cald. Primul tain este 

considerat suficient dacă este în cantitate de aproximativ 240 ml. Niciodată nu se 

va încălzi colostrul la microunde şi nu se va fierbe, pentru că anticorpii vor fi 

distruşi. 

 

Substituente pentru colostru 

Dacă din întâmplare capra nu produce colostru se va face repede un 

substituent (înlocuitor). În astfel de cazuri, putem utiliza şi colostrul muls de la 

alte capre şi păstrat la congelator. Un înlocuitor de colostru poate fi următorul: 

700 ml lapte, un ou bătut, o linguriţă ulei de ficat de peşte (cod), o lingură zahăr. 

Toate ingredientele se amestecă bine. Bineînţeles că această compoziţie nu va 

conţine anticorpii care asigură imunitate nou-născutului, însă poate fi o soluţie 

provizorie. Sunt disponibile şi produse comerciale. O altă alternativă este 

colostrul de vacă. În acest caz, trebuie să ne asigurăm că animalul este sănătos şi 

nu este purtător de boli transmisibile de la o specie la alta. Dacă în fermă 

evoluează boala CAE (caprine arthritic encephalitis), colostrul trebuie tratat la 

cald.  

Tehnica trebuie respectată în totalitate fiindcă, dacă nu se respectă 

temperatura, vom transforma colostrul în budincă (datorită conţinutului ridicat 

de lactoalbumină şi lactoglobulină). Colostrul trebuie încălzit (preferabil într-un 

recipient cu pereţi dubli) la cel puţin 57oC, dar nu mai mult de 60oC, şi ţinut la 

această temperatură timp de o oră. Se va răci la 43oC înainte de hrănirea iedului. 
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Temperatura ideală de administrare a colostrului este de 39oC, dar el trebuie 

încălzit la 43oC, pentru că se va răci suficient în timp ce iedul suge. 

În cazul în care colostrul este obţinut în exces, poate fi conservat sau 

îngheţat pentru o utilizare ulterioară sau pentru vânzare. În acest scop, se toarnă 

în recipiente de genul celor folosite pentru a produce cuburi de gheaţă. După ce 

îngheaţă şi se solidifică, se pune în pungi de plastic şi poate fi păstrat până la 12 

luni fără să-şi piardă calităţile. Un astfel de cub poate fi utilizat la un tain. 

Deoarece colostrul este un aliment indispensabil pentru a menţine viaţa şi 

vigoarea iezilor sugari, este bine să îl asigurăm la timp şi în cantităţi suficiente.  

 

Compoziţia colostrului de capră în primele 5 zile după fătare 

Zile 

după 

făta-

re 

Apă Substanţă 

uscată 

Grăsi-

me  

Protei-

ne 

totale 

Cazei-

nă  

Cazeină 

Globuli-

nă  

Albumi-

nă  

Globuli-

nă  

Lacto-

ză  

Cenu-

şă  

1 81,17 18,83 8,21 5,69 3,14 4,90 0,79 1,76 3,39 0,88 

2 85,26 14,74 5,15 4,21 3,18 3,58 0,64 0,40 3,80 0,90 

3 86,03 13,97 4,64 3,60 2,84 3,19 0,41 0,35 4,23 0,86 

5 86,73 13,27 3,88 3,53 2,83 3,11 0,43 0,28 4,24 0,85 

7 86,91 13,09 3,95 3,52 2,89 3,12 0,40 0,23 4,21 0,86 
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Înţărcarea 

Se face în funcţie de obiectivul principal de exploatare – obţinerea unei 

cantităţi mai ridicate de lapte comercializabil sau destinaţia iezilor pentru prăsilă 

sau sacrificare. Înţărcarea poate fi: 

-tardivă la vârsta de 2-3 luni şi greutatea de 13 -15 Kg la rase 

neameliorate; 

-timpurie la vârsta de 1 lună şi greutate de 9 – 10 Kg la rase ameliorate 

pentru producţia de lapte; 

-foarte precoce la vârsta de 4-5 zile, hrănirea făcânduse cu înlocuitori de 

lapte şi concentrate până la atingerea greutăţii optime.  

 

      

 

9. Proiectarea fermei de caprine 

Terenul pe care se va amplasa crescătoria de caprine este situat în 

intravilanul comunei Zărneşti, municipiul Braşov şi are următoarele 

vecinătăţi :nord-parcela C93/1, sud- pajişte, est-parcela C 95/1,vest- drum 

comunal. Accesul la teren se face din drumul comunal proiectat în partea de vest 

a fermei. Terenul se află în vecinătatea culturilor pentru furaje şi a pajiştilor. 

 Conform planurilor cadastrale terenul  este aproximativ plat, fără 
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denivelări majore şi bun pentru fundare. Pe terenul de amplasament există rețele 

de apă potabilă,canalizare, telecomunicaţii şi electricitate. În conformitate cu 

normativul P100/2004, obiectivul se va realiza pentru zona seismică « E » cu  

perioada de colț T c= 0.7 s  şi acceleraţia terenului a g = 0.16 cm/s 2 cu prevederile 

antiseismice specifice pentru structuri de beton armat și structuri mixte ; 

construcţia este de categoria « D »- construcţie de importanţă redusă şi are clasa 

de importanţă  IV-construcţie de importanţă redusă.  

      La întocmirea proiectului s-au respectat cerinţele de prevenire şi stingere a 

incendiilor conform normelor P.S.I.- H.G.R.678/1998 ; ordin M.I.NR.791/1998. 

Execuţia lucrărilor se va începe numai după eliberarea autorizaţiei de construire 

eliberată de Primăria Municipiului Braşov, conform legislaţiei în vigoare.  

Date şi indici realizaţi : 

• Suprafaţa terenului : S t= 2500 mp; 

• Suprafaţă construită existentă S c= 0 mp ; 

• Suprafaţă construită propusă : S c= 1290 mp ; 

• Suprafaţă construită desfăşurată : S d = 1290 mp ; 

• Procent de ocupare al terenului POT existent = 0.00 % 

• Coeficient de utilizare al terenului CUT existent = 0 

• Procent de ocupare al terenului POT propus = 51.6 % 

• Coeficient de utilizare al terenului CUT propus = 0.516 

Din punct de vedere funcţional ferma de caprine este compusă din : 

- zonă de producţie - S = 351.48 mp ; 
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- padoc – S= 454.50 mp ; 

- lăptărie – S = 16 mp; 

- cameră de frig- S = 16 mp; 

- miniabator – S = 16 mp; 

- pielărie – S = 12 mp; 

- vestiare – S= 12 mp; 

- serviciu administrativ – S = 32 mp; 

- punct de efectuare a tratamentelor – S = 16 mp, 

- locuinţe – S = 50 mp; 

- filtru sanitar – S = 20 mp; 

- parcare – S = 72 mp; 

- parc furajer – S = 144.20 mp; 

- cameră de întreţinere utilaje – S = 50 mp; 

- alimentare cu energie electrică – S = 9 mp; 

- baie pentru dezinfecţia caprinelor – S = 18 mp; 

- platforma de dejecţii – S = 45 mp. 

Valoarea estimativă a lucrărilor este de 266.784,00 RON, echivalent a 

63.520 Euro ( calculat pentru un curs de 1Eur = 4.2 Ron ). 

Pentru creşterea şi exploatarea caprinelor sunt necesare adăposturi, în ţara 

noastră înregistrându-se temperaturi prea mari vara şi prea mici iarna, preci-

pitaţii abundente în unele regiuni. Acestea sunt necesare şi în cazul creşterii 

iezilor până la vârsta înţărcării. Un adăpost trebuie să confere în primul rând 
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condiţii optime atât de microclimat, cât şi ca suprafaţă de cazare, astfel încât să 

dea posibilitatea exprimării întregului potenţial productiv al caprinelor. 

 

Factorii de microclimat : 

1. Volumul de aer necesar : capre cu iezi şi ţapi- 3-5m 3 /cap ; tineret caprin- 

1-2m 3 /cap ; 

2. Coeficient de luminozitate : iluminare naturală- 1/20 (raportul între 

suprafaţa ferestrelor şi suprafaţa pardoselii) ; iluminare artificială- 1.2 

W/m 2  ; 

3. Viteza curenţilor de aer la nivelul animalelor : maximă-0.3 m/s ;optimă- 

0.1-0.3 m/s ; 

4. Umiditatea relativă : minimă-60% ; maximă-75% ; 

5. Temperatura interioară : 

- compartiment pentru fătări : min.8 0 C ; max.17 0 C ; optimă-10-15 0 C ; 

- compartiment pentru tineret : min.7 0 C ; max.17 0 C ; optimă-8-12 0 C ; 

6. Factorii nocivi admişi în compoziţia aerului în adăpost : 

- gaze nocive : bioxid de carbon-max .3% ; amoniac-max.0.026% ; 

hidrogen sulfurat-max 0.01% ; 

- pulberi sedimentate- sub 30g/m 2 /30 zile ; 

- microorganisme- sub 250000/m 3 . 

Aceşti factori nocivi au influenţe negative asupra stării de sănătate şi 

implicit asupra producţiilor şi pot fi menţinuţi în limitele admise prin asigurarea 
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unui aşternut curat şi uscat, printr-o ventilaţie corespunzătoare şi prin realizarea 

unor adăposturi adecvate ca mărime exploataţiilor mici şi mijlocii. Suprafaţa 

optimă de cazare în adăposturi se stabileşte după categoria de caprine: pentru 

capre adulte-1.5 m 2 /cap ; capre gestante-1.5  m 2 /cap ;pentru iezi la îngrăşat- 1 

m 2 /cap ; tineret caprin- 1.2 m 2 /cap ; ţapi pentru reproducţie- boxe individuale 

de 2 m 2 .  

Un alt factor deosebit de important în construcţia adăposturilor îl 

reprezintă orientarea şi amplasarea acestora. Pentru asigurarea factorilor normali 

de microclimat adăpostul trebuie să se amplasaze cu latura longitudinală contra 

direcţiei vânturilor dominante, de regulă cu padocul în partea sudică şi apărate 

pe cât posibil împotriva vânturilor din zonă de către formele de relief. Forma 

adecvată a adăposturilor pentru caprine este cea dreptunghiulară, închise (specia 

caprină este mai sensibilă la frig spre deosebire de ovine) şi se vor orienta cu 

axul longitudinal pe direcţia N-NE şi S-SV. 

 

9.1 ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE ADĂPOSTULUI  

Adăpostul va avea formă dreptunghiulară cu dimensiunile 30.30x 11.60m, 

regim de înălţime parter, înălţimea peretelui 2.50m şi înălţimea la coamă 4.20m. 

Fundaţia- continuă din beton armat, având talpa situată la o adâncime de 

80 cm ; de asemenea fundaţia se va ridica de la nivelul solului pe o înălţime de 

20 cm pentru a apăra pereţii exteriori împotriva infiltrării apei în sol, a apei 

interioare şi a lichidelor ce se formează în adăpost. 

Pardoseala- deoarece prin pardoseală se pierde circa 15% din căldura din 

adăpost, aceasta se va ridica cu cel puţin 25 cm deasupra solului şi trebuie să fie 

izolată cu materiale corespunzătoare. Izolarea se execută eliminându-se mai întâi 

stratul vegetal după care se nivelează şi se tasează terenul peste care se aşează în 



44 | P a g e  

 

straturi subţiri de circa 5 cm materiale izolante (balast , pietriş, nisip) , după care 

se acoperă cu paie, care se împrospătează periodic ca aşternutul să fie uscat, 

cald, elastic şi nealunecos.  

Structura de rezistenţă se va realiza din zidărie portantă din BCA şi 

stâlpişori din beton armat aşezati la distanţa de 5 m- închiderea perimetrală, iar 

la interior vor fi utilizaţi popi din lemn cu diametrul de 15 cm aşezaţi tot la 5 m 

distanţă. Suprafaţa pereţilor se va nivela prin tencuire cu mortar de var, peste 

care se va aplica un finisaj.  

Acoperişul  va avea următoarele părţi componente: şarpantă din lemn, 

folie anticondens, termoizolaţie şi învelitoare din plăci ondulate de azbociment. 

Streaşina se prevede cu jgheaburi şi burlane de scurgere. 

Ventilarea încăperii, precum şi iluminatul natural se vor realiza prin 

intermediul ferestrelor aplicate pe cele două laturi lungi ale adăpostului. 

Înălţimea de la pardoseală la marginea inferioară a ferestrelor este de 1.30 m. 

Uşile vor fi suficient de înalte şi largi pentru a permite aprovizionarea cu 

furaje, evacuarea gunoiului şi accesul animalelor în padoc. 

Golurile pentru ferestre şi uşi prevăzute în pereţii de închidere vor fi 

mărginite la partea superioară cu buiandrugi din beton. 

Instalaţii- instalaţii de apă potabilă, instalaţii de iluminat 

Construcţia va fi dotată şi cu un stingător cu spumă chimică CS şi un stingător 

cu dioxid de carbon. 

În adăpost sistemul de întreţinere al caprinelor este liber, adăpostul se 

poate compartimenta în scopul împărţirii animalelor pe loturi, cu ajutorul 

panourilor confecţionate din rame metalice şi plasă de sârmă. Adăpostul va avea 

capacitatea de 200 de capete şi  va fi compartimentat astfel: 
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• saivan pentru caprele adulte- 163.4mp; 

• saivan pentru tineretul caprin- 54mp; 

• maternitate cu boxe pentru capre gestante, boxe pentru fătare de 

1.5mp şi câteva boxe pentru ieduţi de 1mp; 

• boxe pentru ţapii de reproducţie, fiecare de 2mp. 

Ferma este prevăzută cu padocuri largi, unde animalele îşi petrec o bună 

parte din timp, atunci când sunt întreţinute în stabulaţie şi vremea permite acest 

lucru (în zilele călduroase). 

Furajarea caprinelor se poate face manual sau mecanic, folosindu-se 

jgheaburi de hrănire confecţionate din lemn. Furajare se realizează în funcţie de 

direcţia de exploatare, de vârsta caprinelor, de perioada de stabulaţie sau de 

păşunat şi de starea fiziologică a animalelor. Raţiile furajere se alcătuiesc astfel 

încât să asigure necesarul de substanţă uscată, unităţile nutritive, proteina 

digestibilă şi se compun în general din furajere fibroase, grosiere, suculente şi 

concentrate. 

Adăparea se face mecanic, cu jgheaburi metalice prevăzute cu robinete 

de la conducta de apă potabilă. Pentru consumul zilnic de apă sunt necesare 

următoa-rele cantităţi: ţapi de reproducţie- 6 litri, caprele mame- 5 litri, tineret 

prăsilă- 4 litri şi pentru iezi 0.5 litri. 

 

 9.2. FLUXUL TEHNOLOGIC 

Perfecţionarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a caprinelor are drept 

scop sporirea producţiilor de lapte şi carne pentru creşterea eficienţei 

exploataţiilor şi urmărindu-se totodată obţinerea unor produse ecologice. Fluxul 

tehnologic pe categorii de vârstă şi stare fiziologică a caprinelor se desfăşoară pe 
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parcursul unui an calendaristic în funcţie de întreţinerea animalelor în stabulaţie 

şi la păşune, dependent de evoluţia factorilor climatici: stabulaţia durează în 

medie 155 zile, iar păşunatul 210 zile. 

TEHNOLOGIA CREŞTERII ŞI EXPLOATĂII ŢAPILOR DE REPRODUCŢIE 

Ţapii de reproducţie se întreţin în boxe individuale sau la un capăt al 

adăpostului, dar bine izolaţi de restul turmei de caprine. Întreţinerea şi îngrijirea 

ţapilor de reproducţie trebuie dirijată de aşa manieră încât aceştia să se afle în tot 

timpul anului într-o condiţie bună de reproducţie.  Adăposturile trebuie prevă-

zute cu padocuri unde ţapii să aibă acces, să poată efectua mişcarea necesară 

păstrării condiţiei de reproducţie, existând şi posibilitatea hrănirii acestora în 

padoc, asigurându-se un spaţiu util de cazare de 2m 2 /cap, iar în padoc de 3.5-

4m 2 /cap. Pe timpul verii se recomandă şi scoaterea ţapilor la păşune, câteva ore 

pe zi, având grijă ca aceştia să nu se bată între ei. 

Ţapii de reproducţie pe parcursul unui an calendaristic sunt întreţinuţi 

diferenţiat în trei perioade distincte: 

• Pregătirea pentru montă de obicei se face cu 3-4 săptămâni înaintea 

sezonului de montă şi începe cu teste sanitare-veterinare pentru boli 

infecţioase; se organizează hrănirea stimulativă cu furaje proteice, şroturi, 

ovăz şi morcovi, de asemenea se întocmeşte planul de potrivire a 

perechilor. 

• Perioada de montă- încărcătura maximă pe ţapul pepinier este de 30-40 

capre, în cazul efectuării montei naturale şi de 150-200 capre atunci când 

se efectuează însămânţarea naturală; atât ţapii pepinieri cât şi cei 

încercători se folosesc prin rotaţie, asigurându-se după 4 zile de activitate 

2-3 zile de repaus; 
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• Perioada de repaus- reprezintă perioada cea mai mare în cursul anului de 

circa 270-280 zile, urmărindu-se întreţinerea ţapilor în condiţii de 

reproducţie pe tot parcusul anului ( astfel pot fi folosiţi în cazul 

organizării montei în extrasezon de reproducţie) . 

Alimentaţia ţapilor constituie factorul hotărâtor pentru menţinerea 

masculilor în condiţie bună de reproducţie. În perioada de pregătire pentru 

montă şi de montă ţapii se pot întreţine pe păşune, primind şi un supliment de 

concentrate de 0.7-0.8 kg (orz, ovăz, şrot de floarea soarelui sau de soia), 

morcovi, 1-2 ouă. 

 

TEHNOLOGIA CREŞTERII ŞI EXPLOATĂRII CAPRELOR ADULTE 

Caprele adulte sunt întreţinute în perioada de stabulaţie ( 155 zile) în 

adăposturi prevăzute cu padocuri, pentru zilele cu vreme favorabilă. Întreţinerea 

la păşune se efectuează evitându-se drumurile lungi, obositoare. Animalele 

păşunează pe păşuni cultivate, semănate cu un amestec de 75% graminee şi 25-

30% leguminoase perene sau pe păşuni naturale. 

Caprele adulte, pe timpul unui an calendaristic, sunt întreţinute diferenţiat 

în mai multe perioade distincte: 

• Pregătirea pentru montă- obiectivul principal al acestei perioade este 

aducerea caprelor în stare bună de întreţinere, apte pentru reproducţie; se 

efectuează clasarea şi reformarea caprelor; perioada de pregătire pentru 

montă începe cu 3-4 săptămâni înainte de sezonul de montă prin 

întreruperea mulsului caprelor sau poate să se continue mulsul în timpul 

montei şi primele două luni de gestaţie în condiţiile unei alimentaţii 

corespunzătoare; 
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• Perioada de montă- se stabileşte în lunile octombrie-noiembrie, pentru 

obţinerea de fătări în lunile martie-aprilie; monta caprelor şi ieduţelor se 

face la două cicluri de călduri (35-42 zile), urmată de monta de 

completare la un ciclu de călduri (17-21 zile), astfel încât durata totală a 

campaniei de montă să fie de 52-65 zile; 

• Perioada de gestaţie-durează 6 luni, în această perioadă se acordă o 

îngrijire deosebită şi se asigură supravegherea permanentă a caprelor; în 

luna a patra şi a cincea de gestaţie, datorită creşterii intense a fătului, 

nivelul de furajare va fi mai mare cu 10-15% faţă de perioada de montă, 

se va mări spaţiul util de cazare şi frontul de furajare, evitându-se pe cât 

posibil înghesuirea caprelor în adăposturi sau padocuri; pentru hrănirea 

corespunzătoare a caprelor gestante raţiile zilnice trebuie să fie 

stimulative, ele condiţionează sporirea producţiei de lapte cu 20-25 litri în 

prima lună de lactaţie, influenţând favorabil dezvoltarea iedului sugar; 

• Pregătirea pentru fătare- cu 2-3 săptămâni înainte de fătare în adăposturi 

se vor pregăti maternităţi care se vor compune din compartimente pentru 

capre în stare de gestaţie avansată, boxe individuale de fătare şi comparti-

mente pentru caprele cu iezi, unde se asigură 1.5 m 2 spaţiu util de cazare, 

0.3 m front de furajare pentru caprele mame şi un refugiu prevăzut cu 

hrănitori speciale pentru iezi; 

• Perioada de fătare- în această perioadă se organizează supravegherea zi şi 

noapte a fătărilor, cu toate că în general acestea decurg normal; 

• Perioada de alăptare şi de muls- în perioada de alăptare iezii stau în 

permanenţă cu mamele lor în compartimentele maternităţii, având  

posibilitatea să sugă la discreţie. 
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După vârsta de 30 zile iezii sunt stimulaţi să consume furaje fibroase şi 

concentrate. Înţărcarea iezilor se face la vârsta de 60-80 zile în serii, în funcţie 

de dezvoltarea corporală. Principala activitate în această perioadă este asigurarea 

unei hrăniri corespunzătoare pentru creşterea şi dezvoltarea tineretului caprin. 

Principalii indici de reproducţie înregistraţi la caprele de rasă Carpatină 

sunt: fecunditatea 98-100% şi prolificitatea de 130-160%. 

 

9.3. PRODUCŢIA DE CARNE ŞI LAPTE DE CAPRINE 

     Factorii care afectează producţia animală sunt dependenţi atât de pajişte, cât 

şi de animalele care păşunează. Aceştia sunt reprezentaţi de: speciile folosite în 

amestec, producţia totală de iarbă, cantitatea şi calitatea masei vegetative ce 

poate fi consumată, rasa de animale, categoria de vârstă şi potenţialul productiv 

al animalelor. Pentru perioada de un an calendaristic, timp în care furajarea 

caprinelor s-a realizat după regulile păşunatului raţional prin rotaţie, pe parcele, 

perioada medie de păşunat 190 zile, în care animalele au păşunat în medie 10-12 

ore pe zi se semnalează următoarele efective: 

• producţia de lapte (capre adulte)- aproximativ 250-300 litri/capră  într-o 

perioadă de lactaţie de 6-7 luni; 

• producţia de carne la caprine este obţinută în mod deosebit de la iezi, 

carnea de ied crud de 10-11 kg şi carnea de ied îngrăşat de  32-33 kg şi de 

asemenea de la caprinele adulte reformate şi îngrăşate. Îngrăşarea 

tineretului caprin se efectuează în sistem intensiv (100 zile) şi 

semiintensiv (150 zile); 

- sporul mediu zilnic la iezi: peste 150g/cap/zi 

- randament de sacrificare 50% 
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9.4. CALCULUL TERMOTEHNIC 

     Pentru asigurarea confortului termic este necesară limitarea pierderilor de 

căldură prin elementele exterioare ( pereţi, uşi, ferestre). Asigurarea confortului 

termic presupune: 

1. menţinere temperaturii aerului la o anumită valoare; 

2. Distribuţia uniformă a temperaturii. 

Peretele exterior al clădirii se va verifica din punct de vedere termotehnic 

conform prevederilor din STAS 6472/3-89. Pereţii sunt realizaţi din beton 

celular autoclavizat BCA( 610x300x240). Pentru calculul rezistenţei specifice la 

transfer termic se consideră un panou de zidărie care se va împărţii în zone 

distincte: 

-zona de nervuri (punţi termice) din beton armat (1); 

-zona de câmp, alcătuită din BCA, polistiren şi tencuială exterioară (2); 

-zona de îmbinare, alcătuită din beton armat, polistiren şi tencuială (3). 
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A. Rezistenţa specifică la permeabilitate termică a elementelor alcătuite din mai 

multe straturi omogene perpendiculare pe fluxul termic, corespunzătoare fiecărei 

zone : 

 

)/( 2 Wkm
b

d
Rs

λ⋅
=

        - pentru un strat omogen 

)/( 2

1

Wkm
db

d
R

n

i ii

i

s ∑
= ⋅

=

 - pentru elementele alcătuite din mai multe straturi 

omogene 

                                           

d = grosimea de calcul a materialelor, m; 

λ = conductivitatea termică a materialului, în W/mk; 

b = coeficient de corecţie care are în vedere tehnologia de execuţie a 

elementelor, natura şi forma materialului termoizolant. 

Zona de nervuri 

                                                                                                                      

   R 1S = 0.172 

Zona de câmp 

Nr. 

crt 

Denumire 

strat 

ρ (Kg/m 3 ) d(m) λ (W/mk

) 

b R s (m 2 k/W) 

1 Beton armat 2500 0.3 1.74 1.0 0.172 
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Nr. 

crt 

Denumire 

strat 

ρ (Kg/m 3 ) d(m) λ (W/mk) b R s (m 2 k/W) 

1 BCA 550 0.3 0.21 1.05 1.360 

2 Polistiren 20 0.05 0.04 1.1 1.136 

3 Tencuială 1800 0.02 1.20 1.0 0.016 

                                                                                                                        

  R 2S =2.512 

Zona de îmbinare 

Nr. 

crt 

Denumire 

strat 

ρ (Kg/m 3 ) d(m) λ (W/mk) b R s (m 2 k/W) 

1 Beton armat 2500 0.3 1.74 1.0 0.172 

2 Polistiren 20 0.05 0.04 1.1 1.136 

3 Tencuială 1800 0.02 1.20 1.0 0.016 

                                                                                                                 

          R 3S = 1.324 

     Suprafeţele corespunzătoare fiecărei zone: 

Zona de nervuri :  S1 = 3 x 2 x 0.05 + 0.6 x 2 x 0.05 = 0.36 m
2
 

Zona de câmp:      S 2 = 4.4 x 1.45 + 4.4 x 0.24 + 2 x 0.65 x 0.6 = 8.16 m
2
 

Zona de îmbinare: S 3 = 2.5 x 0.3 x 2 + 4.4 x 0.155 = 2.18 m
2  

Suprafaţa totală a panoului: S t= 5.0 x 2.50 = 12.5 m 2  
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Suprafaţa golului de fereastră: S f = 3.0 x 0.6 = 1.8 m 2  

Suprafaţa opacă a panoului: S = 10.7 m
2  

S 1 + S 2 + S 3 = S 

B. Rezistenţa specifică la permeabilitate termică a elementelor alcătuite  din mai 

multe straturi omogene dispuse paralel cu fluxul termic: 
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e = coeficient de corecţie care ţine seama de influenţa asupra zonelor adiacente 

e = 100

100 p−

 

p = procentul de punţi termice, raportat la suprafaţa totală opacă a elementului 

de construcţie; 

p = 
%1001 ⋅

S

S

= 
%100

7.10

36.0
⋅

= 0.0336 ·100%= 3.36 % 

e = 100

36.3100 −

= 0.996 

R 324.1

18.2

512.2

16.8

172.0

36.0
7.10

++

=St

· 0.996 = 1.52  m 2 k/W 

 

C. Rezistenţa specifică efectivă la transfer termic a panoului: 
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Ros=R st +R si +R se  m2k/W 

R si , R se -rezistenţe termice specifice la propagarea căldurii prin suprafaţă 

i

siR
α

1
=

125.0=  w/m2k 

042.0
1
==

e

seR
α  w/m2k 

αi , eα -coeficienţi de transfer termic prin suprafaţă 

Ros=R st +R si +R se= 1.52+0.125+0.042 = 1.687 m2k/W 

max

)(

ii

ei

onec
T

TTm
R

∆⋅

−
=
α   m2k/W 

Ti-temperatura aerului interior ( )C°18  

Te-temperatura aerului exterior ( )C°−15  

∆Timax-diferenţa maximă de temperatură admisă între temperatura aerului 

interior şi exterior 

m- coeficientul de masivitate termică a elementului 

Dm ⋅−= 05.0225.1  

D-indicele inerţiei termice 

În calcule curente de dimensionare termică se adoptă pentru pereţi 

exteriori (pentru zona climatică II, T e= -15 0 C ), R nec0 = 1.20 m2k/W 

1.687 m2k/W > 1.20 m2k/W 

         Ros≥Ronec 
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10. Boli la caprine 

    La începutul anului crescătorii de caprine şi nu numai, se pot confrunta cu 

epidemii de rabie. Virusul este, de obicei, prezent în sângele, nervii şi saliva 

animalelor infectate. Infecţia are loc, de obicei, dar nu neapărat, prin muşcătură. 

De cele mai multe ori animalul infestat este deosebit de agresiv, poate ataca fără 

a fi provocat şi manifestă astfel un comportament atipic. Infecţia este posibilă şi 

prin contactul cu mucoasele (conjunctivală, pituitară) sau piele cu leziuni 

recente. Transmiterea poate avea loc, de asemenea, şi prin aerosoli, acolo unde 

virusul se găseşte în cantităţi foarte mari, cum ar fi peşterile unde trăiesc lilieci. 

Calea transplacentară a fost citată de literatura de specialitate ca posibilă la câini, 

bovine şi sconcşi. Sângele, carnea,laptele, urina, fecalele sunt aproape lipsite de 

virulenţă. Rabia cunoaşte două forme: furioasă şi respectiv paralitică. 

 

Forma furioasă 

Semnele prodromice sunt repede urmate de furie şi agresivitate. Animalul 

turbat aleargă tot timpul, se opreşte brusc, loveşte pământul cu picioarele, 

scutură capul, sforăie zgomotos. Pupilele sunt puternic dilatate, ochii con-

gestionaţi, strabism convergent sau divergent, uni sau bilateral. Manifestă prurit 

la locul muşcăturii, se ling, se freacă de pereţi, îşi smulg lâna. Nu rareori, în 

timpul accesului de furie se produce moartea subită, din cauza edemului 

pulmonar supraacut, din gura şi nările animalului scurgându-se o mare cantitate 

de lichid spumos sanguinolent. Evoluţia durează de la 2 la 8 zile, fiind mai lungă 

la capre. 
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Forma paralitică 

Se manifestă prin midriază-mioză, privire speriată, modificarea vocii, apar 

pareze şi paralizii care duc la moarte în 24 de ore până la 3 zile de la apariţia 

simptomelor.  

În afară de rabie, medicii veterinari atenţionează crescătorii de caprine şi 

de pericolul afecţiunii Maedi-Visna, dar şi a encefalitei. Maedi-Visna şi 

encefalita sunt boli extrem de grave care afectează efectivele de caprine. 

Animalele care contractează aceste boli pot fi salvate numai în cazul în care 

afecţiunea este depistată la timp. Maedi-Visna mai este cunoscută şi ca 

pneumonia progresivă a oilor. Este vorba despre o boală infecţioasă, specifică 

ovinelor şi caprinelor, cu vârsta cuprinsă între doi şi cinci ani, având incidenţă 

crescută de 81-95% la animalele de peste şase ani. Afecţiunea are o evoluţie 

sporadică şi se manifestă clinic prin tulburări respiratorii şi nervoase, respectiv 

slăbire, oboseală la efort, scăderea producţiei de lapte, pareze, paralizii, 

finalitatea fiind moartea animalu-lui. 

Artrita sau encefalita caprină este boala care afectează iezii ce au vârsta 

între două şi şase luni, dar şi caprinele adulte şi se manifestă prin inflamaţii ale 

articulaţiilor, instabilitate în echilibru sau tulburări nervoase. Inspectorii sanitar-

veterinari avertizează agricultorii că pentru această boală nu există remediu şi că 

unica metodă de prevenire a contaminării altor animale este uciderea celor deja 

afectate.  

În plus, crescătorii de caprine trebuie să respecte ca la carte o serie de 

norme. Se recomandă anunțarea medicului veterinar de cazurile de animale 

bolnave sau moarte, sacrificarea urgentă a animalelor bolnave, oprirea de la a 

monta animalele suspecte de boală, recontrolul turmei prin examene de laborator 

după cinci luni, colaborarea crescătorilor de animale cu personalul sanitar-

veterinar, efectuarea acţiunilor de dezinfecţie în focarele de boală, iar mişcarea 
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animalelor se va face doar cu acordul autorităţilor veterinare pe baza 

documentelor specifice. Dacă aceste reguli nu sunt respectate pot fi aplicate 

sancţiuni.  Pe lângă faptul că riscă să rămână fără animale în gospodărie, aceştia 

se pot trezi şi cu sancţiuni contravenţionale de 2.000, până la 3.000 lei. În cazul 

în care într-o fermă sunt sacrificate animale bolnave fermierul poate primi 

despăgubiri, pe baza unui document oficial pentru despăgubire, dacă se prezintă 

la Direcţia  pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală de care aparţine.  

 

11. Schemă de deparazitare şi vaccinare 

      Se pot folosi produse separate pentru deparazitare internă şi externă sau 

produse injectabile care au efect endectocid - adică acţionează  atât asupra endo-

cât şi ecto- paraziţilor ( ceea ce înseamnă că şi asupra celor interni cât şi a celor  

externi). Cei mai mulţi specialişti recomandă cea de-a doua categorie de 

produse, deoarece aceste produse pot acţiona asupra tuturor sau numai asupra 

unora din paraziţii interni. Paraziţii interni care se încadrează în categoria 

helminţilor (viermi) se împart în: nematode (viermi rotunzi), cestode (viermi 

plaţi) şi trematode (viermi hepatici, lanceolaţi). Unele produse injectabile 

acţionează numai asupra nematodelor şi a ectoparaziţilor. Altele acţionează 

asupra nematodelor, trematodelor şi ectoparaziţilor. Iar cele mai capabile 

produse prind nematodele, cestodele, trematodele şi ectoparaziţii, adică 

majoritatea paraziţilor interni şi externi. 

Paraziţii au cicluri evolutive diferite şi de multe ori este nevoie de gazde 

intermediare pentru a se completa ciclul de viaţă al parazitului respectiv.  

Fiecare producător de antiparazitare vine cu un protocol de tratamente 

antiparazitare periodice, aceste protocoale fiind discutate intens, atât pro sau 

contra, chiar de medicii veterinari. În funcţie de experienţa proprie, fiecare 

medic veterinar are anumite opinii profesionale referitoare la deparazitari. 
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Acestea variază, în funcţie de zona unde respectivul medic a lucrat, de produsele 

cu care a lucrat şi de informaţiile de ultimă oră la care acesta are acces. 

Din lista de vaccinuri obligatorii ce ar trebui făcute în cadrul unui efectiv 

de capre dintr-o fermă fac parte: 

-vaccin contra clostridiozelor, fabricat de Intervet, pentru imunizarea activã 

împotriva enterotoxiemiilor anaerobe, distrofiilor renale, tetanosului, cãrbunelui 

emfizematos, edemului malign şi împotriva metritelor clostridine; vaccinarea 

caprelor gestante asigurã transmiterea pasivã a imunitãţii la iezi împotriva 

dizenteriei anaerobe, distrofiilor renale şi tetanosului, care pot persista timp de 

12 sãptãmâni. 

-vaccin contra rabiei, tot de la Intervet; componenta activă, pe doză, o constituie 

tulpina rabică Pasteur RIV, care induce cel putin 2 U.I. la testul de potenţă; 

vaccinul asigură un nivel înalt de anticorpi după 3 săptămâni de la administrare, 

după această perioadă se păstrează un nivel de anticorpi mai mult sau mai puţin 

constant, dar suficient de ridicat pentru asigurarea protecţiei. 

 

Schema de vaccinare antirabică recomandată: 

  ovine, caprine 

Prima vaccinare la 

vârsta de peste: 
6 luni * 

Revaccinări la fiecare: 1 an 

Calea de administrare s.c. 

 

* Prima vaccinare poate fi aplicată la o vârsta mai mică dar atunci trebuie 

repetată la vârsta de 3 sau 6 luni. 
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-vaccin contra agalaxiei contagioase, fabricat de Pasteur; preventiv şi de 

necesitate, în agalaxia contagioasã la oi şi capre, vaccinarea efectuându-se în a 

doua jumãtate a gestaţiei. 

-vaccin contra antraxului, fabricat de Pasteur; pentru prevenirea antraxului la 

toate speciile receptive; de obicei vaccinarea se face primãvara cu 14-21 zile 

înainte de scoaterea la pãşune; se vaccinează caprele ce au peste 2 luni. 

-vaccin antitetanic, folosit în prevenirea şi combaterea tetanosului. 

Un alt factor de risc îl reprezintă păduchii. Tratamentul antiparazitar 

contra păduchilor se face o dată la 6 luni (primăvara şi toamna) dacă animalele 

nu intră în contact cu alte ovine şi caprine la păşune, şi o dată la 3 luni dacă este 

o poluare ectoparazitară intensă (animale cu scabie, de exemplu). S-a observat 

că cele mai eficiente antiparazitare (interne şi externe în acelaşi timp) sunt cele 

injectabile. Majoritatea se injectează subcutanat, în doză de 1 ml per 50 de kg. 

Nu se recomandă injectarea în primele 2 luni de gestaţie. 

Necrobaciloza este de natură infecţioasă, în special bacterii necrotice care 

au forme de bacili. Se mai cheamă şi pododermatită infecţioasă, iar popular i se 

mai spune şi şchiopul oilor. Se manifestă prin focare necrotice şi purulente. 

Pentru a înlătura pericolul de contactare a virusului e bine să se facă o baie la 

picioare caprelor. Îmbăierea pentru picioare se face cu o soluţie de lapte de var 

cu sulfat de cupru 10 %. Soluţia se prepară de fiecare fermier în parte astfel: se 

ia un sac de var hidratat şi se adaugă 10% sulfat de cupru, totul dizolvat în apă. 

Soluţia se schimbă după circa 15-20 de capre. E indicat ca fiecare capră să stea 

cam 5 minute cu picioarele în soluţie. Cu cât soluţia penetrează mai bine în toate 

structurile ongloanelor, cu atât mai profund se face dezinfectarea. Îmbăierea nu 

dăunează iezilor. 
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12. Tehnica de ecornare 

Atunci când într-o fermă avem atât capre cu coarne cât şi capre fără 

coarne putem recurge la o operaţie chirurgicală de ecornare. Operaţia se face de 

către un medic veterinar. După această operaţie, producţia de lapte poate scădea 

timp de circa 2 săptămâni, după care revine la normal. Scăderea producţiei de 

lapte este normală, fiind o consecinţă a traumatismului. Ustensila cu care se 

efectuează ecornarea caprelor se numeşte “creion de ecornat”. Este un fel de 

baton fabricat din sodă caustică. Se manipulează cu mănuşi, în felul următor: se 

crestează cu un bisturiu mugurul cornos al cornişorului (după o prealabilă 

dezinfecţie locală cu tinctură de iod). Se răzuie cu bisturiul până când începe să 

sângereze. Se freacă bine cu creionul de ecornat zona răzuită. Pe acea zonă se va 

forma o mică plagă de arsură chimică, care va distruge mugurul cornos. După ce 

se formează o "coajă" pe acea plagă, se poate acoperi cu un unguent cu 

antibiotice, pentru prevenirea supra-infectării. Până la vindecare, iedul va 

scutura uneori enervat din cap, ca şi cum l-ar deranja ceva. E vorba doar de 

plaga de ecornare.În mod normal, în circa 2-3 săptămâni rana se vindecă 

singură. 

 

13. Tehnici de muls 

Mulsul se începe după îndepărtarea iezilor de lângă caprele mame prin 

înţărcarea sau sacrificarea lor. În funcţie de vârsta de înţărcare a produşilor şi 

direcţia de exploatare a caprelor (lână, lapte, carne), perioada de muls durează 

între 30-180 de zile. Numărul de mulsuri pe zi variază în funcţie de sezon şi 

nivelul cantitativ al producţiei de lapte, iar perioada de muls la noi în ţară 

coincide, în general, cu perioada de păşunat. La început caprele se mulg de trei 

ori pe zi (dimineaţa, la prânz şi seara), iar către sfârşitul lactaţiei de două ori pe 

zi (dimineaţa şi seara) şi apoi o singură dată (dimineaţa) până când caprele sunt 
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înţărcate. Mulsul caprelor se poate executa manual sau mecanic, în funcţie de 

gradul de dotare al unităţii. 

Mulsul manual 

Se face într-un loc special amenajat numit strungă, - un spaţiu îngrădit cu 

gard de lemn sau panouri din plasă-în care se introduc caprele.  

Apoi strungarul introduce într-o despărţitură cu suprafaţa de 15-20 m² numită 

cotar un număr de 30-40 de capre mulgătoare de unde caprele trec una câte una 

prin nişte deschizături dreptunghiulare (gurile strungii) prevăzute cu uşi 

acţionate de mulgători cu genunchii, fiecare capră fiind prinsă de mulgători 

aşezati pe scaunele. În faţa uşilor strungii se aşează o platformă de scândură 

înclinată spre mulgător, numită "podea", destul de alunecoasă astfel încât 

caprinele să fie mai uşor de reţinut în timpul mulsului.  

Caprele mulse rămân într-un alt ocol aflat în faţa platformei până ce toate 

se termină de muls. Strunga de muls se amplasează pe un teren mai ridicat, cu 

pantă şi în apropierea unui loc umbrit şi se mută din loc în loc la un interval de 

5-6 zile, pentru "târlirea" respectivă, "fertilizarea naturală a păşunii care 

determină mărirea cantităţii şi îmbunătăţirea compoziţiei floristice a acesteia. 

       Mulsul caprelor  cuprinde trei faze: 

a) în prima fază mulgătorul prinde cu o mână ugerul caprei şi cu cealaltă 

mână trage de 3-4 ori pe rând de cele două sfârcuri, obţinând primele 

jeturi de lapte care destupă sfârcurile; 

b) în faza a doua, mulgătorul cuprinde ugerul cu ambele mâini, supunându-l 

unei presiuni destul de puternice, lateral şi de sus în jos; 

c) după ce ugerul s-a golit în cea mai mare parte, se trece la faza a treia de 

stoarcere a ultimelor resturi de lapte prin mulsul cu nod, cu ajutorul celor 

două degete (mare şi arătător).  
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Pentru muls se folosesc găleţi speciale de tablă cositorită sau lemn şi cupe 

de tablă care se prind între două sârme sau sfori aşezate transversal pe galeata de 

muls, ele folosind la evitarea pierderilor de lapte prin stropire.  

Din găleţile de muls, laptele este strecurat şi colectat în bidoane de aluminiu şi 

transportat la locul de prelucrare sau livrare. Durata mulgerii unei capre este - în 

funcţie în primul rând de cantitatea de lapte pe care o produce - în medie de 50-

60 secunde dimineaţa şi 30-40 secunde seara. Durata mulgerii unei turme nu 

trebuie să depăşească 1-1/2 ore dimineaţa şi câte o oră la amiază şi seara. Foarte 

important este ca laptele obţinut prin muls să fie cât mai igienic. De aceea se 

recomandă să se respecte următoarele reguli: 

 1) ocoalele în care stau oile mulgătoare (mânzările) să fie menţinute în stare 

curată prin evacuarea zilnică a gunoiului şi maturare, pentru a se evita 

murdărirea ugerului; 

2) locul de muls (strunga) trebuie mutată din loc în loc la interval de cel mult 

6-7 zile (aşa cum s-a arătat mai sus); 

3) personalul mulgător să aibă în permanenţă la dispoziţie apă caldă, 

detergenţi, dezinfectanţi pentru spălarea mâinilor şi antebraţelor la începerea 

fiecărei mulsori şi la încheierea mulsului; 

4) echipamentul de muls, în general pantalonii din pânză impermeabilă şi 

încălţăminte protectoare să fie folosit numai pentru muls şi să fie spălat cât 

mai des; 

5) prinderea caprelor şi aducerea lor deasupra găleţii de muls nu se va face de 

coadă ci de picioare, pentru a se evita murdărirea laptelui;  

6) dacă mulsul se va face înainte de tuns, oile trebuie să fie codinite în jurul 

cozii şi a ugerului; 
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7) se va face periodic controlul medical al personalului mulgător;  

8) găleţile, bidoanele, strecurătoarele, trebuie întreţinute într-o continuă stare 

de igienă (prin curăţire, spălare, dezinfectare); 

9) tifoanele şi prosoapele vor fi sterilizate prin fierbere şi vor fi schimbate de 

câte ori este nevoie; 

10) recipientele (bidoane, găleţi), după spălare vor fi aşezate pentru scurgere 

în poziţie verticală pe stelaje de lemn, scurgerea lichidului de clătire, care 

conţine un număr mare de germeni, fiind completă;  

11) recipientele pentru lapte, spălate şi scurse se vor depozita într-un loc 

răcoros şi ventilat. 

Mulsul mecanizat 

În ţara noastră acesta se practică pe o scară mai redusă. Principiul de 

funcţionare este prin producerea de vacuum iar cu ajutorul pulsatoarelor, se 

asigură în spaţiul dintre ciorap şi paharul de muls o variaţie ciclică a vacuumului 

care asigură recoltarea în jeturi a laptelui, cu pauze între jeturi, ceea ce 

corespunde specificului fiziologic de cedare a laptelui (la ovine şi caprine). 

Laptele, astfel muls, este transportat prin conducte din plastic în grupul tampon 

pentru colectare, instalaţiile fiind prevăzute cu sistem propriu de spălare şi 

dezinfectare.  

Comparând cele două sisteme de mulgere - manuală şi mecanică, se 

constată că la mulgerea manuală contaminarea laptelui cu agenţi patogeni este 

multiplă, provenind de la lână, piele, din aer, din apă, de la mâinile mulgătorului, 

de la echipament, din furaje, din ustensilele de muls, în timp ce la mulgerea 

mecanică, contaminarea este blocată de influenţele exterioare.  

În concluzie, indiferent de sistemul de mulgere, trebuie respectate regulile de 

zooigienă în timpul perioadei de muls, pericolul infestării laptelui cu agenţi 

patogeni fiind foarte mare pentru sănătatea celor care-l consumă, de asemeni 
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intervalul dintre mulsuri şi mulgerea cât mai rapidă şi completă, factori de 

stimulare a unui nou ciclu lactogen. 

 

14. Subvenţionarea fermei de capre 

Este deja al patrulea an de când fondurile SAPARD nu se mai acordă, ci doar 

fondurile post-aderare (FEADR pentru agricultură). Pentru a beneficia de aceste 

fonduri trebuie ca solicitantul să deţină terenul şi grajdul, precum şi anexele, în 

proprietate sau în închiriere-concesiune pe minim 5 ani; trebuie să fie calificat în 

respectiva meserie (în cazul de faţă cea de crescător de animale); trebuie să 

alcătuiască un plan de afaceri şi să-l respecte ad literam, riscând în caz contrar să 

piardă fondurile acordate; să îşi finanţeze singur toată investiţia, urmând ca 

fondurile europene să îi deconteze ulterior procentul de bani nerambursabili şi 

poate cel mai important aspect este de a deţine un proiect suficient de bine 

structurat si documentat pe baza căruia să  se acorde finanţarea. 

Afacerile în mediul rural au prezentat interes pentru întreprinzători încă de 

la lansarea Programului SAPARD în anul 2002. Programul Naţional pentru 

Dezvoltare Rurală 2007-2013, "urmaşul" programului SAPARD, conţine şi el 

numeroase oportunităţi în acest sector. În ceea ce priveşte fermele pentru 

animale, PNDR 2007-2013 menţionează ca şi categoriile de investiţii care pot fi 

finanţate următoarele: 

- Achiziţionarea de animale (reproducători - masculi) cu înalt potenţial genetic, 

cu menţionarea originii (pedigree), precum şi achiziţionarea de material seminal 

de calitate;  

- Dotarea cu tractoare, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamente pentru efectuarea 

activităţilor din fermele de creştere a animalelor; 

- Investiţii care promovează producerea de biogaz din gunoiul de grajd, obţinut 
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din ferme proprii sau colectat de la alte ferme; 

- Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor în fermele de creştere a 

animalelor şi păsărilor, completarea cu alte construcţii şi utilităţi: padocuri, 

fânare, fose septice, bazine de purin, platforme de dejecţii, staţii de epurare, 

instalaţii pentru producerea şi dozarea furajelor complexe, săli de muls şi de 

colectare a laptelui, centrale termice, depozite de combustibil, instalaţii de 

alimentare cu apă, reţele de canalizare, instalaţii electrice, împrejmuire, etc; 

- Achiziţionarea de mijloace de transport noi, specializate necesare ca rezultat al 

identificării lor în baza studiului de fezabilitate; 

- Costuri privind achiziţionarea de teren pentru construcţii specifice, inclusiv 

sediu, în situaţia strămutării exploataţiei agricole; 

- Soft-uri pentru computer, inclusiv costurile de instalare ţi montaj; 

- Costuri reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor 

legale a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru 

pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură care nu 

depăşesc 12% din costul total eligibil al proiectului. 

     Câteva dintre avantajele obţinerii finanţării nerambursabile: 

- crearea unei exploataţii la nivel profesionist, ce va avea un impact serios pe 

piaţă, cel puţin la nivel local; 

- lucrul direct într-un sistem organizat, contractele cu furnizorii şi clienţii fiind 

incluse chiar de la alcătuirea proiectului. 

      Dezavantaje: 

- fiecare detaliu al afacerii va fi ştiut de cei care ţi-au acordat finanţarea, în 

consecinţă: 

- vei fi dezavantajat faţă de concurenţa celor care lucrează la negru şi nu plătesc 

acelea şi taxe şi impozite ca tine; 
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- vei fi controlat permanent timp de 5 ani, şi dacă nu respecţi condiţiile impuse 

riscul este de a pierde finanţarea; 

- vei avea nevoie de toată suma pentru investiţie, iar abia după finalizarea 

investiţiei ţi se decontează banii nerambursabili; 

 - dacă nu va funcţiona bine ceva la nivel guvernamental, rişti să nu ţi se 

deconteze banii (vezi cazul Sapard de anul trecut); 

- în condiţiile de criză de azi, ţi se vor acorda foarte greu şi în condiţii 

înrobitoare credite bancare pentru finanţarea iniţială. 

Modalităţile de ieşire a agriculturii autohtone din actuala criză se pare că 

nu mai sunt o necunoscută pentru guvernanţi. Statul, prin Ministerul 

Agriculturii, a decis să susţină financiar pe toţi crescătorii de capre şi oi. Astfel, 

aceştia vor primi o susţinere financiară de 43,91 lei/cap de animal.  

Anul trecut Ministerul Finanţelor a alocat Ministerului Agriculturii pentru plăţile 

naţionale directe complementare la speciile ovină şi caprină, suma de 105 

milioane lei, aceasta fiind achitată de către APIA beneficiarilor. Alocarea 

financiară totală pentru crescătorii de rumegătoare a ajuns la 137 milioane lei. 

Tot la începutul anului trecut au fost alocate şi sume pentru plata 

sprijinului la specia bovină, în valoare de 202 milioane lei, şi pentru plăţile 

compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zonele 

montane (în valoare de 149 milioane lei).  
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Instalatie de muls mecanizata 
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Cultivarea si recoltarea lucernei 

pentru perioada de stabulatie 

 

Lucerna este cea mai eficienta planta furajera pentru hrana animalelor, 

datorita productiei realizate cat si pentru calitatea produsului. Exista o relatie 

intre calitate si cantitate in realizarea de furaje, aceasta depinzand aproape total 

de timpul recoltarii. Astfel, la lucerna se vor realiza, pentru un raport foarte bun 

intre calitate si cantitate, 3 – 4 cosiri pe an, cu un total de masa verde de 46t/ha.  

Recoltele se vor realiza la un interval de 30 – 40 de zile, iar cosirea se 

efectueaza in intervalul dintre inceputul si sfarsitul butonizarii plantelor. In acest 

caz creste calitatea furajului, PB (proteina bruta) fiind intre 18 si 22%, cantitatea 

de PB fiind de 1,60 – 1,73t/ha, iar digestibilitatea furajului ajungand la 62 – 

65%.  

Efectul cosirilor asupra cantitatii si calitatii lucernei 

Intervalul intre 
cosiri 

Productia de 
masa verde t/ha 

Continutul de 
proteina bruta 

Cantitatea de 
proteine t/ha 

Digestibilitatea 

50 zile (3 cosiri) 52 (100%) 15,2 (100%) 1,58 (100%) 55 (100%) 

40 zile (3 cosiri) 45 (86%) 17,9 (117%) 1,61 (101%) 62 (112%) 

30 zile (4 cosiri) 40 (76%) 21,6 (142%) 1,73 (103%) 65 (118%) 

 

Influenta stadiului de recoltare asupra cantitatii si calitatii lucernei 

Stadii fenologice 
de recoltare a 

lucernei 

Proportia de 
frunze/planta (%) 

Productia de masa 
verde (kg/ha) 

Continutul de 
proteina bruta 

Cantitatea de 
proteina bruta 

(t/ha) 

Faza de crestere 
vagetativa 

70 40 (100%) 26,5 (100%) 2,12 (100%) 

La inceputul 
butonizarii 

65 45 (112%) 26,2 (98%) 2,35 (110%) 
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La butonizarea 
deplina 

55 47 (117%) 24,1 (91%) 2,27 (107%) 

La inceputul 
infloririi 

50 44 (110%) 20,8 (78%) 1,83 (86%) 

La inflorirea 
deplina 

40 40 (100%) 17,3 (65%) 1,38 (65%) 

La aparitia 
primelor pastai  

30 35 (87%) 15,2 (57%) 1,06 (50%) 

 

Valoarea nutritiva a lucernei in diferite stadii de crestere 

Denumirea  

furajului 

SU 

(g/kg) 

UN 

kg 

PBD 

(g/kg) 

Ca 

(g/kg 

P 

(g/kg) 

Caroten 

(mg/kg) 

Lucerna 

-inainte de inflorire 

-inceputul infloririi 

-in timpul infloririi 

-dupa inflorire 

      

200 0,14 27,48 6,0 0,9 65 

220 0,16 30,00 5,0 0,7 59 

240 0,13 20,17 5,3 0,8 61 

260 0,10 6,00 2,1 0,3 31 

 

 

Cultura porumbului pentru siloz 

Porumbul se cultiva in toate zonele Romaniei, dar cele mai favorabile sunt 

cele din Campia Dunarii, Dobrogea, Campia Banatului si sudul Moldovei unde 

sunt pamanturi de tip cernoziom, brun roscate de padure, balan de stepa.  

Semanatul se realizeaza in luna Aprilie cu cca 50-70 000 plante/ha pe 

teren neirigat si 80-85.000 plante/ha pe teran irigat, cu o distanta de 70 cm intre 

randuri. Fertilizarea de baza consta in aplicarea de gunoi 30-40 tone/ha neirigat 

si 60-80 tone/ha irigat, inainte de efectuarea lucrarii de aratura. Recoltarea 

pentru siloz se face atunci cand porumbul a acumulat o masa verde maxima si 
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inceputul fazei de ceara a boabelor , faza care dureaza 1-12 zile, astfel productia 

poate ajunge la 60-80 tone/ha masa verde in conditii de irigare si 25-40 tone/ha 

atunci cand nu este irigat.  

Compozitia chimica a bobului de porumb este asemanatoare cu cea a 

celorlalte cereale cu deosebirea ca unele substante se gasesc in cantitate mai 

mica.  

Denumire Unitati  

Umiditate 12,32% 

Proteina bruta  10,05% 

Grasime bruta  4,76% 

Zaharuri  2,33% 

Dextrine  2,47% 

Amidon  59,09% 

Pentozani  4,38% 

Celuloza bruta  2,25% 

Cenusa  1,45% 

 

 

Cultura ovazului 

 

Boabele de ovaz sunt una dintre cele mai importante nutreturi concentrate. 

Ovazul se cultiva si pentru producerea de nutret verde sau fan. Paiele de ovaz si 

pleava au o valoare nutritiva mai ridicata decat cele de grau si sunt mai bine 

consumate de animale. Ovazul valorifica foarte bine pamanturile cu fertilitate 

redusa si reactioneaza foarte bine la ingrasaminte organice si minerale.  
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Gunoiul de grajd este foarte bine valorificat, fie ca acesta este aplicat 

plantei premergatoare sau direct ovazului. Productii bune se obtin atunci cand 

ovazul revine in rotatie dupa 2-3 ani de la aplicarea gunoiului de grajd urmand 

sa se aplice direct doar ingrasaminte minerale.  

Ovazul de toamna trebuie semanat intre 1-10 octombrie. Se seamana in 

randuri obisnuite, la distanta de 12,5 cm, cca 450-500 de boabe pe m2 , ceea ce 

inseamna 130-140 kg/ha.  

Productia medie este intre 1,5 – 2 tone/ha.  

Compozitia chimica a bobului de ovaz 

Proteine Grasimi 

Albumine  1% Continutul in grasimi al ovazului este 
mai mare decat al celorlalte cereale 
(grau, secara, orz). Un continut mai 
ridicat de grasimi se afla in embrion. 
Extractivele neazotate sunt formate din 
amidon (90%), zahar si dextrina.  

Globuline  80% 

Prolamine  

(avenina) 

10-15% 

Glutenine  5% 

Ele au un grad ridicat de digestibilitate cca (80%) 
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Cenusa din boabe de ovaz contine: 

Fosfor  29.5% 

Potasiu  17,4% 

Siliciu  36,4% 

Calciu  5,8% 

Magneziu  5,9% 

 

Cenusa din paie de ovaz contine: 

Siliciu  46,5% 

Potasiu 24,8% 

Calciu  5,9% 

  

Cenusa din pleava de ovaz contine: 

Siliciu 73,2% 

Calciu 18,2% 

Potasiu  6,5% 

 

Cultura orzului 

Cerintele fata de sol sunt mai reduse decat la grau, acesta fiind mai 

rezistent la temperaturi mai ridicate decat graul, secara si ovazul. Orzul de 

primavara (furajer) se impune mai bine in climate uscate avand o perioada de 

vegetatie scurta. Samanta pentru semanat trebuie sa corespunda indicilor de 

calitate. Se seamana toamna cu cca 5 zile inaintea graului (15 sept – 10 oct), 

pentru ca plantele sa intre in perioada de frig bine inradacinate si calite.  
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Recoltarea orzului incepe la coacerea deplina, cand boabele au o umiditate 

sub 16-17%. Capacitatea de productie a orzului cultivat toamna este destul de 

ridicata putandu-se obtine productii medii intre 5-7t/ha.  

Specificare  Valori  

Apa  13,92% 

Proteina bruta  

- prolamine 

- glutemine  

- albumine 

10,53% 

-40% 

-40% 

-5% 

Grasime bruta  2,08% 

Extractive neazotate 

- din care amidon  

- zaharuri 

66,18% 

- 97% 

- 3%  

Celuloza  2,78% 

Minerale  2,5%  

 

Din cele scrise mai sus rezulta o masa furajera pentru perioada de 

stabulatie, care dureaza o perioada de 155 de zile, de 96 tone/furaje.  

Pe baza acestor date si a celor de ratii de consum pentru capre vom realiza 

3 planuri de afacere care va vor ajuta in desfasurarea afacerii.  
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PLAN DE AFACERE PENTRU 60 DE CAPETE 

DIN RASA SAANEN 

 

Planul de afacere se bazeaza pe ideea ca dumneavoastra aveti deja in 

posesie 4ha de pamant arabil si alte 5 pentru pascut in perioada de primavara –

vara – toamna.  

Pentru a infiinta o cultura de lucerna pe o suprafata de 1ha  investitia 

initiala este de 1500 RON. 

Infiintarea unei culturi de porumb necesita o investitie de 2000 RON. 

Investitia pentru 1ha de cultura de ovaz se ridica la 2000 RON. 

Pentru a infiinta cultura de orz costul aproximativ este de 2000 RON. 

In concluzie, pentru a asigura hrana pentru perioada de stabulatie (155 de 

zile) sunt necesari un TOTAL de 7500 RON. 

Pentru a construi adapostul pentru 60 de capete sunt necesari: 

-   o capra are nevoie de 1,5 – 2,25 m2 

- pentru 60 de capre veti avea nevoie de 120 m2 construiti. 

- se vor construi 6 (1,5m x 1,5m) boxe de fatare fiecare avand 2 - 2,25m2  

- pentru 6 boxe sunt necesari  13,5m2 

- 4 boxe vor fi destinate tapilor in total 9m2 

- spatiu pentru furaje 0,5m 

- spatiu vizitare si hranire 1,5m 
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1,5m 

1 boxa fatare  

1,5m
                                                             spatiu de vizitare si hranire  

0,5m
                                                                   jgheab pentru furaje  

20m
 

                                                                                                 S
taul capre 

 6m
                                                                                                                                                                                                                      6m

 

   

 

20m
 

1,5m 

2 boxa fatare 

1,5m 

3 boxa fatare 

1,5m 

4 boxa fatare  

1,5m 

5 boxa fatare  

1,5m 

6 boxa fatare  

1,5m 

7 boxa tap 

1,5m 

8 boxa tap 

1,5m 

9 boxa tap 

1,5m 

10 boxa tap  

              

Latimea va avea 9,5m (imaginea este orientativa) 
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Pentru construirea adapostului se estimeaza o investitie de 20.000 RON. 

ACHIZITIONAREA CAPRELOR 

Cumpararea caprelor se face dupa o studiere amanuntita a acestora 

impreuna cu certificatul de sanatate pentru fiecare animal in parte.  

- o capra din rasa SAANEN costa aproximativ 200€ = 840 RON.  

- 60 de capre vor costa 12.000€ = 50400 RON.  

- 4 tapi vor costa 300€ x 4 = 1200€ = 5040 RON. 

- se vor efectua 4 vaccinari pe an = 20 RON x 60 = 1200 RON. 

TOTAL COSTURI INFIINTARE FERMA = 84140 RON. 

Pentru un randament de 6L lapte/cap/zi sunt necesare:  

- lucerna verde 5kg/cap/zi 

- tarate 2,0kg/cap/zi 

- orz 2kg/cap/zi 

- sare 18g/cap/zi 

- calciu 23g/cap/zi 

- fosfor 17,5g/cap/zi 

In total o capra are nevoie de un total de aproximativ 9 kg de furaje/zi.  

60 de capre vor consuma pe zi 540 kg furaje.  

In perioada de stabulatie caprele vor consuma cca 83700 kg/furaje. 
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VENITURI – FERMA CAPRE  

- o capra poate da in cazul in care este hranita bine pana la 6l/lapte/zi, deci, 

in 270 de zile productia pe cap este de 1620l/lapte. 

- 60 capre X 1620l = TOTAL 97200l 

VENIT DIN VANZAREA LAPTELUI 

- 1 litru de lapte se vinde cu 2,5 RON  

- 97200l X 2,5 RON = 243000 RON  

VENIT DIN VANZAREA IEZILOR  

Caprele din rasa Saanen fata 2-3 iezi pe an, deci de la 60 de capre se vor 

obtine minim 160 de iezi.  

Un ied din rasa Saanen se vinde cu cca 70€ - 100€ 

160 iezi X 70€ = 11200€ = 47040 RON  

VENITURI TOTALE 

243000 + 47040 = 290040 RON  

PROFIT IN PRIMUL AN  

290040 – 84140 = 205900 RON  

ECHIVALENT IN EURO = 49023€ 

Preturile de cumparare si desfacere ale produselor sunt estimative, dar in 

concluzie cresterea caprelor ramane una din cele mai profitabile afaceri.  

La venitul anual se adauga si subventia de la stat care in 2010 a fost de 43,91 

RON/cap.  


