
Hrănirea și adăparea 
cailor

Hrănirea și adăparea la transport

Apa și furajul sunt esențiale. Caii trebuie să fie complet
hidratați și bine hrăniți înainte de deplasare. Acest lucru
va ajuta la prevenirea problemelor de sănătate și bunăstare
în timpul transportului și a consecințelor sale negative.

Deshidratarea – cum și când să o verific?

Deshidratarea poate duce la
probleme serioase de sănătate
și bunăstare:
• Caii care prezintă semne de

deshidratare nu sunt apți
pentru transport, și nu trebuie
încărcați

• Dacă starea de sănătate a
oricărui cal provoacă îngrijorare
trebuie cerută părerea unui
veterinar

Inspecția vizuală

Atenție la
❑ Urinare și/sau defecare 

ocazională sau anormală

❑ Lins, gâfâit sau lipsa 
transpirației

❑ Comportament anormal de 
consum al apei (de ex. nu bea 
apă)

❑ Nu răspunde la stimulii din 
mediul înconjurător

Nu uita

• Toți caii au nevoie să bea apă în toate condițiile de 
vreme, inclusiv pe vreme foarte rece

• Caii deshidratați nu sunt apți pentru transport, 
deoarece nu pot compensa niciodată deficitul de apă pe 
timpul transportului

• Transportul cailor pe durate lungi (în special în zile 
toride și umede, caii în condiții de supraponderabilitate 
sau supraaglomerare) poate cauza deshidratarea lor

Verifică înainte de încărcare și la 
fiecare oprire!
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În timpul transportului

După transport

Înainte de transport

1. Obișnuiește caii cu echipamentele de hrănire și adăpare 
care vor fi folosite în timpul călătoriei, înainte ca animalele 
să fie încărcate în mijlocul de transport

2. Planifică când și unde se va opri vehiculul pentru a adăpa și 
hrăni animalele

3. Echipează vehiculul cu un tanc de apă (45 litri/cal/24 ore).
Umple tancul cu apă curată și proaspătă înainte de fiecare
etapă a călătoriei

4. Asigură-te că pardoseala rămâne nealunecoasă pe durata
întregii călătorii. Așează un așternut care să ajute la
absorbirea urinei și fecalelor excretate de animale

5. Poziționează echipamentele de adăpare și hrănire astfel
încât toți caii să aibă acces ușor la ele fără riscul rănirii

6. Depozitează furajul într-o magazie (închisă) curată,
uscată și marcată

7. Adaptează echipamentul de hrănire la tipul de furaj
administrat. Curăță și dezinfectează în mod regulat
echipamentele

8. Asigură-te că toate animalele au acces la apă atunci când
aceasta este administrată, chiar dacă sunt întreținute
individual sau în grup

1. Permite fiecărui cal acces nelimitat
imediat la apă curată. Accesul nelimitat la
apă nu crește riscul de colici

2. Golește și curăță complet toate
echipamentele și depozitele de apă și
furaje și reumple-le cu apă proaspătă și
furaj nou între fiecare animal sau grup
nou de animale

Pentru mai multe informații 
vezi ‘ Instrucțiuni practice 
privind adăparea ecvinelor 
transportate pe șosea’ 

1. Cel mai bine! Permite tuturor cailor acces la 
apă și furaj în același timp la fiecare 4,5 – 5 
ore, timp de cel puțin 30 de minute

2. Nu hrăniți animalele predispuse la laminită cu furaje 
concentrate (care conțin o cantitate mare de amidon 
și/sau zaharuri)
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