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Animale crescute în gospodărie

 Pui de carne

 Găini ouătoare

 Curcani

 Raţe

 Gâşte

 Prepeliţe 

 Porci

 Vaci

 Iepuri 
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AVANTAJE
 Transformarea eficientă a surselor proprii de cereale în 

produse animaliere (carne, ouă, lapte...)

 Producerea în casă a unor alimente necesare familiei 
zi de zi

 Posibilitatea de a consuma produse proaspete, 
obţinute de la animalele proprii

 Încredere mai mare în produsele proprii

 Economii în bugetul familiei / Satisfacţii personale

 Posibilitatea de a câştiga bani pe surplusul de carne, 
ouă sau lapte obţinut în gospodărie.

TOATE  ACESTE  AVANTAJE  SPORESC 

SIGURANŢA FAMILIEI



Care specii/hibrizi sunt mai 

avantajoase în gospodărie şi de ce?
 Broilerii 

 Consum mai mic de furaje (2 kg furaj/1 kg viu)

 Perioada cea mai scurtă de creştere (40 zile)

 Pierderi mici

 Solicitare fizică nesemnificativă

 Spaţiu redus de creştere

 Deşeuri puţine

 Posibilitatea de a sacrifica la nevoie

numărul de pui dorit

 Costuri mai mici decât în magazin

 Carne cu adevărat proaspătă

 Gustul poate fi îmbunătăţit



Care specii/hibrizi sunt mai 

avantajoase în gospodărie şi de ce?
 Curcanii 

 Consum eficient de furaje (2,5 – 3,2 kg furaj/1 kg viu)

 Perioada de creştere 14 – 24 săptămâni

 Cantitate mare de carne / bucată 

 Pierderi relativ mici dacă se respectă câteva reguli

 Solicitare fizică redusă / Satisfacţie maximă

 Spaţiu redus de creştere/Deşeuri puţine

 Posibilitatea de a sacrifica 1 sau 2…sau X curcani

 Costuri mai mici decât în magazin

 Carne cu adevărat proaspătă şi foarte sănătoasă

 Gustul este foarte bun şi poate fi îmbunătăţit

 ! Pieptul dezosat de curcan are  între 5 şi 8 kg



Care specii/hibrizi sunt mai 

avantajoase în gospodărie şi de ce?
 Raţele pentru carne 

 Consum eficient de furaje (2,8 kg furaj/1 kg viu)

 Perioada de creştere mică (7- 8 săpt. – 3,2 kg viu)

 Pierderi relativ mici / cerinţe de furajare reduse

 Solicitare fizică redusă

 Spaţiu redus de creştere

 Deşeuri puţine

 Posibilitatea de a sacrifica după nevoie

 Costuri mai mici decât în magazin

 Carne cu adevărat proaspătă şi diversificată

 Gustul este foarte bun / Piept mare, foarte gustos



Care specii/hibrizi sunt mai 

avantajoase în gospodărie şi de ce?
 Gâşte crescute pentru carne 

 Consum mediu de furaje (3,2 - 3,8 kg furaj/1 kg viu)

 Perioada de creştere 14 săptămâni (6 - 7 kg /buc)

 Pierderi mici / cerinţe reduse în reţetă

 Consumă eficient iarba/ costuri reduse

 Spaţiu redus de creştere

 Deşeuri puţine / +++pene

 Posibilitatea de a sacrifica după necesităţi

 Costuri mai mici decât în magazin

 Carne  proaspătă şi foarte sănătoasă

 Gustul este foarte bun/ piese mari de carne (pulpe, piept...)
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Avantajul creşterii broilerilor şi 

curcanilor în gospodărie

 Păsările transformă mai eficient materiile prime furajere în hrană

 Broilerii şi curcanii au cel mai mic consum de furaje /1 kg carne

Specia Furaj/ 1 kg viu

Bovine 6,5 – 7,9 

Ovine 6,3 – 7,1

Porci 3,0 – 3,9 

Broileri 1,8 – 2,2 

Curcani 2,5 – 3,2 

Raţe 2,8

Gâşte 3,2 – 3,8
***poate fi mai mic



Importanţa creşterii 

găinilor ouătoare

 Găinile ouătoare sunt o sursă 

permanentă de hrană

 Şi vegetarienii consumă ouă

 Găina produce o cantitate de ouă 

de peste 5X greutatea ei coporală

 Ouăle (şi laptele) sunt cele mai complete şi 
digestibile alimente din hrana omului 



Condiţiile de creştere
factori importanţi în creşterea eficientă

1. Spaţiul de cazare

 Potrivit cu numărul de păsări

 Ex: 4 mp – 50 broileri

– 6 - 8 curcani

– 16 raţe 

– 8 gâşte

– 20 găini ouătoare

– 2 porci

 Uşor de întreţinut /igienizat

 Cu facilităţi de încălzire / protecţie prădători

2 m

2 m



Condiţiile de creştere
factori importanţi în creşterea eficientă

2. Temperatura

 Conform cerinţelor fiecărui hibrid –vezi pliante

 Căldura trebuie asigurată la nivelul păsărilor

 Căldura trebuie măsurată la nivelul păsărilor

 Modalităţi de încălzire
 Becuri infraroşii

 Eleveuze electrice sau pe gaz

 Aeroterme

 Calorifere

 Sobe de încălzit



Condiţiile de creştere
factori importanţi în creşterea eficientă

2. Aşternutul

 Trebuie să asigure confort păsărilor
 Regula 1/3

 Grosime de minim 5 cm, distribuită uniform

 Curat, fără mucegaiuri, fără “pericole”

 Materiale pentru aşternut
 Talaj de lemn (! nu rumeguş)

 Paie de cereale

 Coji floarea-soarelui

 Peleţi de lemn

 NU TEXTILE, CARTOANE, ZIARE, LINOLEUM



Condiţiile de creştere
factori importanţi în creşterea eficientă

3.Iluminatul 

 Trebuie să asigure vizibilitate bună pe aşternut
 Recomandat 5 – 10 W/mp               max. 40W /4mp

 Lumina să fie uniform distribuită 

 Influenţează ritmul de creştere

4. Aerul / Ventilaţia 

 Aerul este cel mai important factor de creştere !

 Spaţiul de creştere trebuie să fie totdeauna ventilat

 Cutia, lada în care se cresc puii nu se acoperă niciodată total

 NU puneţi aeroterme cu aer cald foarte aproape de pui !



Condiţiile de creştere
factori importanţi în creşterea eficientă

5.Adăparea

 Apa este elementul cel mai prezent în natură

 Animalele nu pot consuma hrana uscată fără a 

beneficia de apă la discreţie

 Consumul de apă influenţează consumul de 

furaje 

 Consumul de apă este un bun indicator al stării 

de sănătate

 Apa reprezintă o cale facilă de administrare 

pentru aditivii furajeri şi pentru medicamente



Apa

 Animalele trebuie să consume apă, frecvent,

pentru a supravieţui

 Procesul digestiei necesită apă pentru

 a descompune nutrienţii şi

 pentru transportul acestora în organism

 Ajută organismul să regleze temperatura corporală

 Este transportorul toxinelor în vederea

eliminării lor din organism

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.atpm.com/9.03/california/images/water.jpg&imgrefurl=http://www.atpm.com/9.03/california/water.shtml&usg=__Q2qbfHmAjsT9xk4C07e33ieoQZA=&h=1200&w=1600&sz=458&hl=ro&start=95&tbnid=3xKqeHxubxpnHM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dwater%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D80
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.atpm.com/9.03/california/images/water.jpg&imgrefurl=http://www.atpm.com/9.03/california/water.shtml&usg=__Q2qbfHmAjsT9xk4C07e33ieoQZA=&h=1200&w=1600&sz=458&hl=ro&start=95&tbnid=3xKqeHxubxpnHM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dwater%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D80
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.durellcontrols.com/images/Energy%2520Management/Water2.jpg&imgrefurl=http://www.durellcontrols.com/energymanagement/watermanagement.html&usg=__f6Z81oxwSgjVW-NbHlBQO5R3ukA=&h=768&w=1024&sz=123&hl=ro&start=98&tbnid=SPAkJoNJW3u15M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dwater%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D80
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.durellcontrols.com/images/Energy%2520Management/Water2.jpg&imgrefurl=http://www.durellcontrols.com/energymanagement/watermanagement.html&usg=__f6Z81oxwSgjVW-NbHlBQO5R3ukA=&h=768&w=1024&sz=123&hl=ro&start=98&tbnid=SPAkJoNJW3u15M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dwater%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D80


Apa

 Pierderea a 20% din apa
organismului duce la moarte

 Animalele consumă de 2-3 X

mai multă apă decât cantitatea

de hrană uscată ingerată



Importanţa furajării

corespunzătoare

 Furajarea se face conform 

cerinţelor fiecărei specii

 Păsările sunt granivore / preferă grăunţele

 Furajarea animalelor de fermă se face 

diferenţiat – ex. starter-creştere-finisare

 Accesul la hrană trebuie facilitat prin 

utilizarea unor hrănitori corespunzătoare
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De ce trebuie încurajată creşterea 

animalelor/păsărilor în gospodărie

 Consumul de carne creşte anual

 Consumul de carne proaspătă creşte anual

 Consumul de ouă/lapte creşte anual

 Creşterea animalelor în godpodărie determină 

reducerea costului de producere a hranei

 Transformarea cerealelor proprii în 

carne/ouă/lapte, în godpodărie, 

este mai eficientă decât vinderea acestora 

şi cumpărarea alimentelor din magazin





REZULTATE


