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Proiectul a vizat dezvoltarea 

antrenarea si formarea de specialişti
Prin studiul etiologic si epidemiologic al helmintozelor la 

puţin studiat in România. Rezultatele 
elaborarea unui program de control parazitologic.

Programul de control parazitologic trebuie elaborat in concordantă cu 
produse organice, obţinute ca rezultat al agricult
bunăstare a păsărilor crescute in sistemele 

Proiectul de fata are scopul de a furniza o metoda practica tehnologica pentru a 
păsărilor la nivel de ferma rurala

Acest proiect intenţionează
reducă morbiditatea, mortalitatea si costurile tratamentelor prin controlul celor mai importante boli parazitare, 
prin dezvoltarea si aplicarea locala a u

În multe ţări majoritatea păsărilor sunt crescute în curţi, în sisteme de producţie liberă având o 
productivitate redusă (Permin şi col. 
îngrijire aparte fiind expuse la numeroase boli responsabile de o mortalitate crescută (

Producţia de carne de pasăre ca parte a producţiei mondiale de carne a fost într
în ultimele decenii (Permin şi Nansen, 

În ţările industrializate cele mai multe păsări sunt întreţinute în sisteme de producţie intensive.
În România, datorită situaţiei socio

mare parte (Ilie, 2003).  
Sistemele de producţie tradiţionale sunt caracterizate prin consum redus, randament scăzut şi 

pierderi periodice a unei părţi mari din efectiv datorate 
parazitare (Eshetu, 2001). 

Păsările crescute în sistem liber sunt lăsate să ciugulească în jurul casei pe parcursul zilei pentru a obţine 
hrana din mediul înconjurător care de cele mai multe ori se găseşte sub formă 
râme, crescând foarte mult şansele să se infesteze cu elemente parazitare (
1997, Soulsby, 1982). Hrana este suplimentată uneori cu furaj comercial sau făină de porumb. Bolile sunt rar 
controlate şi tratate (http://www.ihh.kvl.dk/htm

Un studiu recent realizat de FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) 
arată că întreaga populaţie de păsări din lume atinge aproximativ 14 miliarde din care 75% se găsesc în ţările 
dezvoltate. 

Păsările sunt percepute în programul PSSA (Programme spécial pour
FAO ca un element crucial în lupta pentru creşterea producţiilor alimentare şi scăderea susţinută a sărăciei 
(www.fao.org). 

Cu toate că helminţii gastro
sănătate la păsările crescute în sistem liber există doar câteva studii asupra prevalenţei şi importanţei acestora 
(Permin şi col. 1997). 

Mulţi proprietari de păsări beneficiază de venituri pe marginea creşterii acestora. Păsările crescute în 
sistem tradiţional constituie o sursă importantă de proteină pentru locuitorii satelor, dar şi pentru populaţia 
urbană, fiind totodată şi sursă de bani atunci când sunt

Păsările joacă un rol important în sistemele de producţie şi în viaţa de familie în majoritatea 
comunităţilor de mici proprietari de ferme, dar şi în ţările dezvoltate unde carnea şi ouăle reprezintă alimente 
foarte importante (Minga si col. 

În sistemele de creştere tradiţionale există foarte multe cauze care duc la creşterea mortalităţii şi 
scăderea productivităţii la pui (păsări). Unii autori consideră că managementul greşit, bolile infecţioase, bolile 
parazitare sunt principalele cauze (

Sistemul de creştere liberă (free
Nu de puţine ori păsările prezintă poliparazitism.

Helminţii sunt consideraţi a fi o cauză importantă a
lângă pierderile cauzate de mortalitate. Mortalitatea păsărilor luate în discuţie este de aproximativ 90% în 
primul an de viaţă şi este determinată de asocierea bolilor infecţi
1992). 

Prezenţa bolilor parazitare este neglijată de cele mai multe ori cu toate că infestaţiile helmintice pot fi 
fatale la pui şi păsările slăbite (Pandey si col.

Infestaţiile cu trematode, cestode şi nematode sunt ubicvitare

Proiectul a vizat dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice in domeniul helmintologiei veterinare 
specialişti, dezvoltarea unui domeniu puţin cunoscut in România

Prin studiul etiologic si epidemiologic al helmintozelor la păsări s-a urmărit
. Rezultatele obţinute vor putea fi transpuse in practica fiind utilizate pentru 

elaborarea unui program de control parazitologic. 
Programul de control parazitologic trebuie elaborat in concordantă cu preferinţele

ca rezultat al agriculturii ecologice. In plus trebuie avut in vedere 
crescute in sistemele tradiţionale. 

Proiectul de fata are scopul de a furniza o metoda practica tehnologica pentru a 
la nivel de ferma rurala. 

intenţionează sa contribuie la ameliorarea producţiei de carne de pasare si oua si sa 
morbiditatea, mortalitatea si costurile tratamentelor prin controlul celor mai importante boli parazitare, 

prin dezvoltarea si aplicarea locala a unei strategii de control parazitologic. 
În multe ţări majoritatea păsărilor sunt crescute în curţi, în sisteme de producţie liberă având o 

Permin şi col. 1997). Aceste păsări sunt întreţinute în totală libertate şi nu beneficiază de 
îngrijire aparte fiind expuse la numeroase boli responsabile de o mortalitate crescută (

Producţia de carne de pasăre ca parte a producţiei mondiale de carne a fost într
Permin şi Nansen, 1996, Watt Poultry Statistical Yearbook - 1996). 

În ţările industrializate cele mai multe păsări sunt întreţinute în sisteme de producţie intensive.
În România, datorită situaţiei socio-economice, păsările sunt crescute în siste

Sistemele de producţie tradiţionale sunt caracterizate prin consum redus, randament scăzut şi 
pierderi periodice a unei părţi mari din efectiv datorate evoluării diverselor boli infecto

Păsările crescute în sistem liber sunt lăsate să ciugulească în jurul casei pe parcursul zilei pentru a obţine 
hrana din mediul înconjurător care de cele mai multe ori se găseşte sub formă de resturi menajere, insecte, 
râme, crescând foarte mult şansele să se infesteze cu elemente parazitare (Kabatange,

). Hrana este suplimentată uneori cu furaj comercial sau făină de porumb. Bolile sunt rar 
http://www.ihh.kvl.dk/htm). 

Un studiu recent realizat de FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) 
arată că întreaga populaţie de păsări din lume atinge aproximativ 14 miliarde din care 75% se găsesc în ţările 

sările sunt percepute în programul PSSA (Programme spécial pour  la sécurité alimentaire) din cadrul 
FAO ca un element crucial în lupta pentru creşterea producţiilor alimentare şi scăderea susţinută a sărăciei 

Cu toate că helminţii gastro-intestinali ( cestode, trematode, nematode ) constitu
sănătate la păsările crescute în sistem liber există doar câteva studii asupra prevalenţei şi importanţei acestora 

de păsări beneficiază de venituri pe marginea creşterii acestora. Păsările crescute în 
e o sursă importantă de proteină pentru locuitorii satelor, dar şi pentru populaţia 

urbană, fiind totodată şi sursă de bani atunci când sunt comercializate (Kuit, 1986). 
Păsările joacă un rol important în sistemele de producţie şi în viaţa de familie în majoritatea 

comunităţilor de mici proprietari de ferme, dar şi în ţările dezvoltate unde carnea şi ouăle reprezintă alimente 
 1989.). 

În sistemele de creştere tradiţionale există foarte multe cauze care duc la creşterea mortalităţii şi 
scăderea productivităţii la pui (păsări). Unii autori consideră că managementul greşit, bolile infecţioase, bolile 

principalele cauze (Negesse, 1993, Ojok, 1993). 
Sistemul de creştere liberă (free-range) expune păsările la infestaţii cu trematode, cestode, nematode. 

Nu de puţine ori păsările prezintă poliparazitism. 
Helminţii sunt consideraţi a fi o cauză importantă a îmbolnăvirilor şi a pierderilor în productivitate pe 

lângă pierderile cauzate de mortalitate. Mortalitatea păsărilor luate în discuţie este de aproximativ 90% în 
primul an de viaţă şi este determinată de asocierea bolilor infecţioase cu infestaţiile helmi

Prezenţa bolilor parazitare este neglijată de cele mai multe ori cu toate că infestaţiile helmintice pot fi 
Pandey si col. 1992). 

Infestaţiile cu trematode, cestode şi nematode sunt ubicvitare, manifestându
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in domeniul helmintologiei veterinare – (păsări) prin 
România. 

urmărit abordarea unui domeniu 
putea fi transpuse in practica fiind utilizate pentru 

preferinţele consumatorilor de 
urii ecologice. In plus trebuie avut in vedere noţiunea de 

Proiectul de fata are scopul de a furniza o metoda practica tehnologica pentru a îmbunătăţii producţiile 

de carne de pasare si oua si sa 
morbiditatea, mortalitatea si costurile tratamentelor prin controlul celor mai importante boli parazitare, 

În multe ţări majoritatea păsărilor sunt crescute în curţi, în sisteme de producţie liberă având o 
). Aceste păsări sunt întreţinute în totală libertate şi nu beneficiază de 

îngrijire aparte fiind expuse la numeroase boli responsabile de o mortalitate crescută (www.fao.org).  
Producţia de carne de pasăre ca parte a producţiei mondiale de carne a fost într-o permanentă creştere 

).  
În ţările industrializate cele mai multe păsări sunt întreţinute în sisteme de producţie intensive. 

economice, păsările sunt crescute în sistem tradiţional, în cea mai 

Sistemele de producţie tradiţionale sunt caracterizate prin consum redus, randament scăzut şi 
diverselor boli infecto-contagioase şi 

Păsările crescute în sistem liber sunt lăsate să ciugulească în jurul casei pe parcursul zilei pentru a obţine 
de resturi menajere, insecte, 

Kabatange,1990, Permin şi col. 
). Hrana este suplimentată uneori cu furaj comercial sau făină de porumb. Bolile sunt rar 

Un studiu recent realizat de FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) 
arată că întreaga populaţie de păsări din lume atinge aproximativ 14 miliarde din care 75% se găsesc în ţările 

la sécurité alimentaire) din cadrul 
FAO ca un element crucial în lupta pentru creşterea producţiilor alimentare şi scăderea susţinută a sărăciei 

intestinali ( cestode, trematode, nematode ) constituie o problemă de 
sănătate la păsările crescute în sistem liber există doar câteva studii asupra prevalenţei şi importanţei acestora 

de păsări beneficiază de venituri pe marginea creşterii acestora. Păsările crescute în 
e o sursă importantă de proteină pentru locuitorii satelor, dar şi pentru populaţia 

Păsările joacă un rol important în sistemele de producţie şi în viaţa de familie în majoritatea 
comunităţilor de mici proprietari de ferme, dar şi în ţările dezvoltate unde carnea şi ouăle reprezintă alimente 

În sistemele de creştere tradiţionale există foarte multe cauze care duc la creşterea mortalităţii şi 
scăderea productivităţii la pui (păsări). Unii autori consideră că managementul greşit, bolile infecţioase, bolile 

range) expune păsările la infestaţii cu trematode, cestode, nematode. 

îmbolnăvirilor şi a pierderilor în productivitate pe 
lângă pierderile cauzate de mortalitate. Mortalitatea păsărilor luate în discuţie este de aproximativ 90% în 

oase cu infestaţiile helmintice (Pandey si col. 

Prezenţa bolilor parazitare este neglijată de cele mai multe ori cu toate că infestaţiile helmintice pot fi 

, manifestându-se clinic în cazul 
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infestaţiilor slabe şi clinic în cazul prezenţei în număr mare a elementelor parazitare (
Prevalenţa şi intensitatea infestaţiilor helmintice pot fi influenţate de numeroşi factori precum 

distribuţia gazdelor intermediare, rata lor de infestaţie şi numărul de ouă şi larve infestante. Factorii legaţi de 
gazdă precum vârstă, sex, rasă pot influenţa deasemenea infestaţia helmintică (
de creştere liberă şi condiţiile 
dramatice ale prevalenţei şi intensităţii infestaţiilor helmintice (

Deoarece păsările crescute în sistem tradiţional sunt neglijate din punct de vedere şt
mică atenţie identificării infestaţiilor parazitare, mecanismului biologic de adaptare la condiţiile nefavorabile 
ale mediului, este foarte probabil ca păsările să moară datorită infestaţiilor parazitare. Din acest motiv, 
metodele de profilaxie trebuie încurajate, deoarece tratarea păsărilor bolnave ar fi foarte costisitoare şi nu ar fi 
conformă cu cerinţele produselor ecologice (

Relansarea sistemului de producţie liber (tradiţional), ca 
produse ecologice, face să crească importanţa infestaţiilor cu trematode, cestode şi nematode parazite la 
păsări, fiind necesar să se efectueze investigaţii pentru prevenirea acestora (
efectuarea unui control parazitologic corespunzător este necesară cunoaşterea biologiei şi ecologiei speciilor 
parazite. 

 
Obiectivele stabilite in acest proiect au fost 
 
1. ETIOLOGIA HELMINTOZELOR GASTRO

LIBER IN SUDUL ROMÂNIEI 
 

Sudul Romaniei.
 

2. ETIOLOGIA, PREVALENTA SI PAGUBELE PRODUSE DE SPECIILE DE HELMINTI GASTROINTESTINALI LA 
PASARILE DOMESTICE CRESCUTE IN

Vestul Romaniei.
ii.

ciclul biologic indirect.
iii.

asupra productiei de carne de pasare.
 

3. CONTROLUL PARAZITOLOGIC SI CARTEAREA HELMINTOZELOR INTALNITE IN SUDUL SI VESTUL 
ROMANIEI LA PASARILE DOMESTICE
 

Sudul si Vestul Romaniei.
ii.

antihelmintic al unor extracte vegetale.
iii.

 

1. ETIOLOGIA HELMINTOZELOR GASTRO 

 
Pentru determinarea etiologiei helmintozelor gastrointestinale la păsările domestice crescute în sistem 

liber în Sudul României s-au făcut 
tuburi digestive, provenite de la păsări întreţinute în gospodăriile populaţiei, şi probe de fecale, care au fost 
ambalate, individualizate şi conservate până în momentul examinării.

Examinarea probelor a fost realizată în laborator prin examen necropsic şi metode coproscopice care au 
avut ca rezultat identificarea speciilor de helminţi paraziţi la păsări.

Studiul a fost efectuat în perioada 2003 
gospodării din judeţele Olt şi Dolj şi Mehedinţi.

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara. Probele reprezentate de masele ga

infestaţiilor slabe şi clinic în cazul prezenţei în număr mare a elementelor parazitare (Magwisha si col.
Prevalenţa şi intensitatea infestaţiilor helmintice pot fi influenţate de numeroşi factori precum 

gazdelor intermediare, rata lor de infestaţie şi numărul de ouă şi larve infestante. Factorii legaţi de 
gazdă precum vârstă, sex, rasă pot influenţa deasemenea infestaţia helmintică (Martin si col.
de creştere liberă şi condiţiile climatice pot influenţa dinamica populaţiei de paraziţi, rezultând modificări 
dramatice ale prevalenţei şi intensităţii infestaţiilor helmintice (Magwisha si col. 2002

Deoarece păsările crescute în sistem tradiţional sunt neglijate din punct de vedere şt
mică atenţie identificării infestaţiilor parazitare, mecanismului biologic de adaptare la condiţiile nefavorabile 
ale mediului, este foarte probabil ca păsările să moară datorită infestaţiilor parazitare. Din acest motiv, 

profilaxie trebuie încurajate, deoarece tratarea păsărilor bolnave ar fi foarte costisitoare şi nu ar fi 
conformă cu cerinţele produselor ecologice (www.fao.org.). 

Relansarea sistemului de producţie liber (tradiţional), ca urmare a creşterii cerinţelor consumatorilor de 
produse ecologice, face să crească importanţa infestaţiilor cu trematode, cestode şi nematode parazite la 
păsări, fiind necesar să se efectueze investigaţii pentru prevenirea acestora (Minga si col.

unui control parazitologic corespunzător este necesară cunoaşterea biologiei şi ecologiei speciilor 

Obiectivele stabilite in acest proiect au fost următoarele: 

ETIOLOGIA HELMINTOZELOR GASTRO-INTESTINALE LA PĂSĂRILE DOMESTICE 

i. Determinarea speciilor de helminţi gastrointestinali la păsările domestice în 
Sudul Romaniei. 

ETIOLOGIA, PREVALENTA SI PAGUBELE PRODUSE DE SPECIILE DE HELMINTI GASTROINTESTINALI LA 
PASARILE DOMESTICE CRESCUTE IN SISTEM LIBER IN SUDUL SI VESTUL ROMANIEI. 

i. Determinarea speciilor de helminţi gastrointestinali la 
Vestul Romaniei. 

ii. Determinarea gazdelor intermediare la speciile identificate care 
ciclul biologic indirect. 

iii. Identificarea pierderilor produse de infestaţiile cu 
asupra productiei de carne de pasare. 

CONTROLUL PARAZITOLOGIC SI CARTEAREA HELMINTOZELOR INTALNITE IN SUDUL SI VESTUL 
ROMANIEI LA PASARILE DOMESTICE 

i. Determinarea speciilor de helminti gastrointestinali la pasarile domestice in 
Sudul si Vestul Romaniei. 

ii. Identificarea unei strategii de control parazitologic bazata pe efectul 
antihelmintic al unor extracte vegetale. 

iii. Definitivarea studiului si cartarea speciilor existente in arealul propus

 
ETIOLOGIA HELMINTOZELOR GASTRO - INTESTINALE LA PĂSĂRILE DOMESTICE CRESCUTE ÎN SISTEM 

LIBER ÎN SUDUL ROMÂNIEI. 

Pentru determinarea etiologiei helmintozelor gastrointestinale la păsările domestice crescute în sistem 
au făcut deplasări în teritoriul propus pentru supraveghere de unde s

tuburi digestive, provenite de la păsări întreţinute în gospodăriile populaţiei, şi probe de fecale, care au fost 
ambalate, individualizate şi conservate până în momentul examinării. 

Examinarea probelor a fost realizată în laborator prin examen necropsic şi metode coproscopice care au 
avut ca rezultat identificarea speciilor de helminţi paraziţi la păsări. 

Studiul a fost efectuat în perioada 2003 –2004. Au fost supuse studiului păsări 
gospodării din judeţele Olt şi Dolj şi Mehedinţi. 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara. Probele reprezentate de masele gastro -
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Magwisha si col. 2002). 
Prevalenţa şi intensitatea infestaţiilor helmintice pot fi influenţate de numeroşi factori precum 

gazdelor intermediare, rata lor de infestaţie şi numărul de ouă şi larve infestante. Factorii legaţi de 
Martin si col. 1987). Sistemele 

climatice pot influenţa dinamica populaţiei de paraziţi, rezultând modificări 
2002). 

Deoarece păsările crescute în sistem tradiţional sunt neglijate din punct de vedere ştiinţific, se acordă o 
mică atenţie identificării infestaţiilor parazitare, mecanismului biologic de adaptare la condiţiile nefavorabile 
ale mediului, este foarte probabil ca păsările să moară datorită infestaţiilor parazitare. Din acest motiv, 

profilaxie trebuie încurajate, deoarece tratarea păsărilor bolnave ar fi foarte costisitoare şi nu ar fi 

urmare a creşterii cerinţelor consumatorilor de 
produse ecologice, face să crească importanţa infestaţiilor cu trematode, cestode şi nematode parazite la 

Minga si col. 1989). Pentru 
unui control parazitologic corespunzător este necesară cunoaşterea biologiei şi ecologiei speciilor 

RILE DOMESTICE CRESCUTE IN SISTEM 

Determinarea speciilor de helminţi gastrointestinali la păsările domestice în 

ETIOLOGIA, PREVALENTA SI PAGUBELE PRODUSE DE SPECIILE DE HELMINTI GASTROINTESTINALI LA 

gastrointestinali la păsările domestice in 

Determinarea gazdelor intermediare la speciile identificate care prezintă 

cu helminţi gastro-intestinali 

CONTROLUL PARAZITOLOGIC SI CARTEAREA HELMINTOZELOR INTALNITE IN SUDUL SI VESTUL 

ntestinali la pasarile domestice in 

Identificarea unei strategii de control parazitologic bazata pe efectul 

Definitivarea studiului si cartarea speciilor existente in arealul propus 

INTESTINALE LA PĂSĂRILE DOMESTICE CRESCUTE ÎN SISTEM 

Pentru determinarea etiologiei helmintozelor gastrointestinale la păsările domestice crescute în sistem 
deplasări în teritoriul propus pentru supraveghere de unde s-au recoltat 

tuburi digestive, provenite de la păsări întreţinute în gospodăriile populaţiei, şi probe de fecale, care au fost 

Examinarea probelor a fost realizată în laborator prin examen necropsic şi metode coproscopice care au 

2004. Au fost supuse studiului păsări provenind din mai multe 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
- intestinale au fost supuse 
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examenului necropsic macroscopic şi microscopic iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au 
fost examinate prin metoda de flotaţie Willis. Identificarea speciilor a fost făcută pe baza cheilor de 
determinare (CALNEK, 1997, ECKERT si col.
1991 vol.2, SKRYABIN, K.I. 1992 vol.1

 
Au fost examinate 141 probe din care 92 cadavre găină, 17 cadavre curcă, 15 cadavre 

raţă. 
Prevalenţa helminţilor gastro

studiului este redată în cele ce urmează
 
În urma examinării maselor gastro 

cuprinsă între 2 luni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea speciilor de 
helminţi după cum urmează: 

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 52 probe (cadavre) din cele 92 examinate;
� Capillaria sp. s-
� Heterakis gallinae

� Din cadrul cestodelor, 
� Syngamus trachea 

reprezentate de mase gastrointestinale la care a fost anexată traheea, provenite de la pui găsiţi morţi.
� Gongylonema ingluvicola

� Cheilospirura hamulosa

Proporţia helminţilor la găină a fost următoarea: 
Capillaria sp. 21,73%; Raillietina sp. 

Cheilospirura hamulosa 1,08%. 
Aici se ţine cont de poliparazitismul  întâlnit la multe probe, (31 din 92) în proporţie de 33,69 %.
Ascaridia galli a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate care au provenit de 

la găini din cele trei judeţe luate în studiu. Specia mai sus 
vârstă, de la tineret până la adulţi.

Heterakis gallinae a urmat specia 
urmată de speciile de Capillarii 

trachea, Gongylonema ingluvicola

probă, fiecare provenind din judeţul Olt.
În urma examenului necropsic al cadavrelor de pui de găină (cu vârsta de aproximativ două luni) s

constatat că moartea acestora s
trachea în lumenul traheal. 

La cele 92 probe examinat
acestea, adică la 71,73%, 28,26% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului 
digestiv şi aparatului respirator. 

 
La curcă rezultatele obţinute su
� Ascaridia galli 

celelalte din Mehedinţi; 
� Capillaria sp. a fost întâlnită la 3 probe din 17 examinate; 17,64%; două probe provenind din 

judeţul Olt iar una din Dolj; 
� Syngamus trachea

Olt;  
Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Prezenţa nematodului 

trachea a fost observată la pui de curcă, care au f
� Heterakis gallinae 

 
Cazuri de singamoză au fost semnalate, în primăvara anului 2004, în judeţul Olt (localitatea Caracal) şi la 

puii de găină dar din motive obiective nu au putut
adulţi. 

 
Din cele 15 probe provenind de la gâşte cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani au fost evidenţiate:
� Drepanidotaenia lanceolata

examinate. 

examenului necropsic macroscopic şi microscopic iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au 
fost examinate prin metoda de flotaţie Willis. Identificarea speciilor a fost făcută pe baza cheilor de 

ECKERT si col. 1992, KHALIL si col. 1994, SKRYABIN, K.I. 1991 vol.1
SKRYABIN, K.I. 1992 vol.1, SKRYABIN, K.I. 1992 vol. 2 ). 

Au fost examinate 141 probe din care 92 cadavre găină, 17 cadavre curcă, 15 cadavre 

Prevalenţa helminţilor gastro-intestinali identificaţi la păsările domestice examinate pe parcursul 
studiului este redată în cele ce urmează: 

În urma examinării maselor gastro - intestinale provenind de la găini (de rasă comună, hi
cuprinsă între 2 luni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea speciilor de 

a fost identificată la un număr de 52 probe (cadavre) din cele 92 examinate;
-a găsit la 20 probe (cadavre) din cele 92 examinate; 

Heterakis gallinae a ocupat cecumurile la 28 găini din 92; 
Din cadrul cestodelor, Raillietina sp. a fost întâlnită la 18 din cele 92 intestine subţiri;
Syngamus trachea (nematod cu localizare în trahee) a fost identificată la două probe, 

reprezentate de mase gastrointestinale la care a fost anexată traheea, provenite de la pui găsiţi morţi.
Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată la un cadavru; 
Cheilospirura hamulosa a fost găsită la un singur cadavru. 

Proporţia helminţilor la găină a fost următoarea: Ascaridia galli 57,60%, Heterakis gallinae

Raillietina sp. 19,56%; Syngamus trachea  2,17%; Gongylonema ingluvicola

 
nt de poliparazitismul  întâlnit la multe probe, (31 din 92) în proporţie de 33,69 %.
a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate care au provenit de 

la găini din cele trei judeţe luate în studiu. Specia mai sus amintită a fost identificată la toate categoriile de 
vârstă, de la tineret până la adulţi. 

a urmat specia A. galli ca pondere în gospodăriile luate în studiu în cele două judeţe, 
Capillarii şi Raillietina. Într-un procent foarte mic au fost identificate speciile 

Gongylonema ingluvicola şi Chelospirura hamulosa. Ultimele două specii au fost identificate la câte o 
probă, fiecare provenind din judeţul Olt. 

În urma examenului necropsic al cadavrelor de pui de găină (cu vârsta de aproximativ două luni) s
constatat că moartea acestora s-a datorat asfixiei mecanice produsă de prezenţa cuplurilor de 

La cele 92 probe examinate din cele trei judeţe a fost observată prezenţa parazitismului la 66 dintre 
acestea, adică la 71,73%, 28,26% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului 

 

La curcă rezultatele obţinute sunt următoarele: 
 a fost identificată la 15 probe din 17; 88,23%; patru din Olt, două din Dolj, iar 

. a fost întâlnită la 3 probe din 17 examinate; 17,64%; două probe provenind din 

Syngamus trachea a fost identificată la două probe din cele 17; 11,76%; ambele din judeţul 

Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Prezenţa nematodului 
a fost observată la pui de curcă, care au fost găsiţi morţi.  

Heterakis gallinae identificat la două probe provenite din judeţul Mehedinţi.

Cazuri de singamoză au fost semnalate, în primăvara anului 2004, în judeţul Olt (localitatea Caracal) şi la 
puii de găină dar din motive obiective nu au putut fi achiziţionate cadavrele acestora şi nici cuplurile de viermi 

Din cele 15 probe provenind de la gâşte cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani au fost evidenţiate:
Drepanidotaenia lanceolata la trei probe provenind din judeţul Olt; 20% din total pro
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examenului necropsic macroscopic şi microscopic iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au 
fost examinate prin metoda de flotaţie Willis. Identificarea speciilor a fost făcută pe baza cheilor de 

SKRYABIN, K.I. 1991 vol.1, SKRYABIN, K.I. 

Au fost examinate 141 probe din care 92 cadavre găină, 17 cadavre curcă, 15 cadavre gâscă, 17 cadavre 

intestinali identificaţi la păsările domestice examinate pe parcursul 

intestinale provenind de la găini (de rasă comună, hibrizi) cu vârsta 
cuprinsă între 2 luni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea speciilor de 

a fost identificată la un număr de 52 probe (cadavre) din cele 92 examinate; 
 

. a fost întâlnită la 18 din cele 92 intestine subţiri; 
a fost identificată la două probe, 

reprezentate de mase gastrointestinale la care a fost anexată traheea, provenite de la pui găsiţi morţi. 

Heterakis gallinae 30,43%; 
Gongylonema ingluvicola 1,08%; 

nt de poliparazitismul  întâlnit la multe probe, (31 din 92) în proporţie de 33,69 %. 
a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate care au provenit de 

amintită a fost identificată la toate categoriile de 

ca pondere în gospodăriile luate în studiu în cele două judeţe, 
rocent foarte mic au fost identificate speciile Syngamus 

. Ultimele două specii au fost identificate la câte o 

În urma examenului necropsic al cadavrelor de pui de găină (cu vârsta de aproximativ două luni) s-a 
a datorat asfixiei mecanice produsă de prezenţa cuplurilor de Syngamus 

e din cele trei judeţe a fost observată prezenţa parazitismului la 66 dintre 
acestea, adică la 71,73%, 28,26% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului 

a fost identificată la 15 probe din 17; 88,23%; patru din Olt, două din Dolj, iar 

. a fost întâlnită la 3 probe din 17 examinate; 17,64%; două probe provenind din 

a fost identificată la două probe din cele 17; 11,76%; ambele din judeţul 

Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Prezenţa nematodului Syngamus 

identificat la două probe provenite din judeţul Mehedinţi. 

Cazuri de singamoză au fost semnalate, în primăvara anului 2004, în judeţul Olt (localitatea Caracal) şi la 
fi achiziţionate cadavrele acestora şi nici cuplurile de viermi 

Din cele 15 probe provenind de la gâşte cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani au fost evidenţiate: 
la trei probe provenind din judeţul Olt; 20% din total probe 
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� Heterakis dispar

 
Probele provenite de la raţă şi examinate nu au fost parazitate. 

Trebuie menţionat faptul ca raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe 
la efectivul total de păsări din localităţile de unde s
sacrificărilor pentru consum în gospodăriile respective.

 
Se poate concluziona ca in judetele Olt, Dolj si Mehedinti:
� Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu 

gallinae, Capillaria sp., Raillietina sp.

� Deşi în procent foarte mic, sunt semnalate speciile 
hamulosa identificate la două găini provenite din judeţul Olt.

� Curcile sunt infestate cu 
� Gâştele sunt infestate cu 
� Ascaridia galli a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 

şi la curci. 
 
Numărul total de păsări pe glob a fost estimat, în anul 1995, la 12664 milioane, din care pe continentul 

European 1164 milioane(Permin si col. 1997
În industria avicolă mondială cel mai frecvent sunt crescute găini (

moscata, Anas plathyrhyncos), gâşte (
mai importante sunt găinile domestice pentru ca în deceniile şapte, opt, nouă ale secolului trecut producţia de 
ouă s-a dublat, iar producţia de carne s
(WATT Poultry Statistical Yearbook. 1996. 8

În sistemul intensiv de creştere, datorită măsurilor de igienă, curăţenie, dezinfecţie, principiului „totul 
plin totul gol” şi folosirii profilactice a vaccinurilor şi medicamentelor, au fost red
păsărilor (infecţioase, parazitare) (

Recentele schimbări ale cerinţelor consumatorilor, în sensul consumului de produse organice 
ecologice, au dus la dezvoltarea sistemelor de creştere organice 
mediul exterior.  

În România sistemul de creştere tradiţional este caracterizat în mare parte prin investiţie redusă 
scăzut „low input – low output” unde păsările sunt întreţinute în efective de 10 
specie, mai multe specii la un loc, în aceeaşi gospodărie şi care se hrănesc pe parcursul zilei ciugulind pe lângă 
casă. În acest fel păsările preiau din mediu hrana, care este reprezentată de diverse seminţe, insecte etc. 

Slaba productivitate se datorează în principal diverselor boli, managementului deficitar, absenţei 
furajului suplimentar (Kabatange si col. 1990

Din datele preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvol
de păsări în anii 2001-2004 au fost într
2004 se prognozau a fi crescute 80000 de mii capete păsări (

Pasările domestice, indiferent de specie şi de producţia urmărită, nu lipsesc nici uneia din curţile celor 
aproape trei milioane de locuinţe familiale ale mediului rural de pe întreg cuprinsul ţării. şi, mulţumită acestora, 
peste jumătate din populaţia ţării are asigurată acoperirea consumului de produse avicole în proporţii chiar mai 
mari decât media consumului populaţiei noastre urbane. 

Rolul important socio-economic al creşterii păsărilor în condiţiile specifice ale satului românesc, ale 
tradiţiilor seculare ale ţărănimii şi în actualele condiţii de aprovizionare cu produse avicole proaspete şi de 
calitate, determină familiile din mediul rural şi, de multe ori, chiar din oraşele mici sau din mediul preorăşenesc, 
posesoare de curte, să nu renunţe ni

Prevalenţa principalelor boli parazitare la păsări a fost drastic redusă în sistemul comercial (intensiv) de 
creştere, însă în creşterea rurală, liberă, extensivă, speciile de helminţi sunt larg răspândite. 

Cei mai întâlniţi helminţi î
suctoria, Ascaridia galli, Capillaria sp., Dispharynx nasuta, Heterakis gallinarum, Heterakis isolonche, 

Tetrameres americana, Amoebotaenia cuneata, Choanotaenia infundibulum, Davaine

Hymenolepis sp. Raillietina cesticillus, Raillietina echinobothrida, Raillietina tetragona,

frecvent întâlnit fiind 
http://www.ihh.kvl.dk/htm/php/tune96/11Permin.htm

În sistemul de creştere a găinilor pentru ouă de consum cele mai raportate specii de helminţi sunt 

Heterakis dispar la zece probe; 66,66%, probe provenind din cele trei judeţe amintite.

Probele provenite de la raţă şi examinate nu au fost parazitate.  
 

Trebuie menţionat faptul ca raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe 
la efectivul total de păsări din localităţile de unde s-au recoltat masele gastro – intestinale rezultate în urma 
sacrificărilor pentru consum în gospodăriile respective. 

Se poate concluziona ca in judetele Olt, Dolj si Mehedinti: 
Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu 

gallinae, Capillaria sp., Raillietina sp., Syngamus trachea deseori păsările prezentând poliparazitism.
Deşi în procent foarte mic, sunt semnalate speciile Gongylonema ingluvicola

identificate la două găini provenite din judeţul Olt. 
Curcile sunt infestate cu Ascaridia galli, Capillaria sp.,  Syngamus trachea 

Gâştele sunt infestate cu Drepanidotaenia lanceolata şi Heterakis dispar.

a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 

Numărul total de păsări pe glob a fost estimat, în anul 1995, la 12664 milioane, din care pe continentul 
Permin si col. 1997, www.fao.org). 

În industria avicolă mondială cel mai frecvent sunt crescute găini (Gallus gallus domesticus

), gâşte (Anser anser) şi curci (Meleagris gallopavo) domestice. Dintre acestea cele 
mai importante sunt găinile domestice pentru ca în deceniile şapte, opt, nouă ale secolului trecut producţia de 

a dublat, iar producţia de carne s-a triplat, pe când producţiile raţelor şi gâştelor sunt la în
WATT Poultry Statistical Yearbook. 1996. 8).  

În sistemul intensiv de creştere, datorită măsurilor de igienă, curăţenie, dezinfecţie, principiului „totul 
plin totul gol” şi folosirii profilactice a vaccinurilor şi medicamentelor, au fost red
păsărilor (infecţioase, parazitare) (Pandey si col.1992).  

Recentele schimbări ale cerinţelor consumatorilor, în sensul consumului de produse organice 
ecologice, au dus la dezvoltarea sistemelor de creştere organice – ecologice ale animalelor, care au acces la 

În România sistemul de creştere tradiţional este caracterizat în mare parte prin investiţie redusă 
low output” unde păsările sunt întreţinute în efective de 10 – 30 

specie, mai multe specii la un loc, în aceeaşi gospodărie şi care se hrănesc pe parcursul zilei ciugulind pe lângă 
casă. În acest fel păsările preiau din mediu hrana, care este reprezentată de diverse seminţe, insecte etc. 

e se datorează în principal diverselor boli, managementului deficitar, absenţei 
Kabatange si col. 1990, Minga si col. 1989, Negesse, 1993, Sonaiya  si col. 1992

Din datele preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării rurale rezultă că efectivele totale 
2004 au fost într-o continuă creştere, astfel că dacă în 2001 erau 71413 mii capete, în 

2004 se prognozau a fi crescute 80000 de mii capete păsări (www.mapam.ro). 
Pasările domestice, indiferent de specie şi de producţia urmărită, nu lipsesc nici uneia din curţile celor 

aproape trei milioane de locuinţe familiale ale mediului rural de pe întreg cuprinsul ţării. şi, mulţumită acestora, 
ia ţării are asigurată acoperirea consumului de produse avicole în proporţii chiar mai 

mari decât media consumului populaţiei noastre urbane.  
economic al creşterii păsărilor în condiţiile specifice ale satului românesc, ale 

or seculare ale ţărănimii şi în actualele condiţii de aprovizionare cu produse avicole proaspete şi de 
calitate, determină familiile din mediul rural şi, de multe ori, chiar din oraşele mici sau din mediul preorăşenesc, 
posesoare de curte, să nu renunţe niciodată la păsări.  

Prevalenţa principalelor boli parazitare la păsări a fost drastic redusă în sistemul comercial (intensiv) de 
creştere, însă în creşterea rurală, liberă, extensivă, speciile de helminţi sunt larg răspândite. 

Cei mai întâlniţi helminţi în sistemul extensiv, liber, tradiţional sunt: Acuaria hamulosa, Allodopa 

suctoria, Ascaridia galli, Capillaria sp., Dispharynx nasuta, Heterakis gallinarum, Heterakis isolonche, 

Tetrameres americana, Amoebotaenia cuneata, Choanotaenia infundibulum, Davaine

Hymenolepis sp. Raillietina cesticillus, Raillietina echinobothrida, Raillietina tetragona,

frecvent întâlnit fiind Ascaridia galli (Permin si col. 1997
http://www.ihh.kvl.dk/htm/php/tune96/11Permin.htm).  

de creştere a găinilor pentru ouă de consum cele mai raportate specii de helminţi sunt 
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la zece probe; 66,66%, probe provenind din cele trei judeţe amintite. 

Trebuie menţionat faptul ca raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe examinate şi nu 
intestinale rezultate în urma 

Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu Ascaridia galli, Heterakis 

deseori păsările prezentând poliparazitism. 
onema ingluvicola şi Chelospirura 

Syngamus trachea şi Heterakis gallinae. 

erakis dispar. 
a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 

Numărul total de păsări pe glob a fost estimat, în anul 1995, la 12664 milioane, din care pe continentul 

Gallus gallus domesticus), raţe (Carina 

) domestice. Dintre acestea cele 
mai importante sunt găinile domestice pentru ca în deceniile şapte, opt, nouă ale secolului trecut producţia de 

a triplat, pe când producţiile raţelor şi gâştelor sunt la început de drum 

În sistemul intensiv de creştere, datorită măsurilor de igienă, curăţenie, dezinfecţie, principiului „totul 
plin totul gol” şi folosirii profilactice a vaccinurilor şi medicamentelor, au fost reduse semnificativ bolile 

Recentele schimbări ale cerinţelor consumatorilor, în sensul consumului de produse organice – 
e animalelor, care au acces la 

În România sistemul de creştere tradiţional este caracterizat în mare parte prin investiţie redusă – profit 
30 – 50 indivizi din aceeaşi 

specie, mai multe specii la un loc, în aceeaşi gospodărie şi care se hrănesc pe parcursul zilei ciugulind pe lângă 
casă. În acest fel păsările preiau din mediu hrana, care este reprezentată de diverse seminţe, insecte etc.  

e se datorează în principal diverselor boli, managementului deficitar, absenţei 
Sonaiya  si col. 1992). 

tării rurale rezultă că efectivele totale 
o continuă creştere, astfel că dacă în 2001 erau 71413 mii capete, în 

Pasările domestice, indiferent de specie şi de producţia urmărită, nu lipsesc nici uneia din curţile celor 
aproape trei milioane de locuinţe familiale ale mediului rural de pe întreg cuprinsul ţării. şi, mulţumită acestora, 

ia ţării are asigurată acoperirea consumului de produse avicole în proporţii chiar mai 

economic al creşterii păsărilor în condiţiile specifice ale satului românesc, ale 
or seculare ale ţărănimii şi în actualele condiţii de aprovizionare cu produse avicole proaspete şi de 

calitate, determină familiile din mediul rural şi, de multe ori, chiar din oraşele mici sau din mediul preorăşenesc, 

Prevalenţa principalelor boli parazitare la păsări a fost drastic redusă în sistemul comercial (intensiv) de 
creştere, însă în creşterea rurală, liberă, extensivă, speciile de helminţi sunt larg răspândite.  

Acuaria hamulosa, Allodopa 

suctoria, Ascaridia galli, Capillaria sp., Dispharynx nasuta, Heterakis gallinarum, Heterakis isolonche, 

Tetrameres americana, Amoebotaenia cuneata, Choanotaenia infundibulum, Davainea proglottina, 

Hymenolepis sp. Raillietina cesticillus, Raillietina echinobothrida, Raillietina tetragona, dintre aceştia cel mai 
Permin si col. 1997, 

de creştere a găinilor pentru ouă de consum cele mai raportate specii de helminţi sunt 
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Ascaridia galli, Heterakis gallinarum

Practica actuală de creştere a broilerilor, cinci 
helmintozelor datorită perioadei prepatente relativ lungi. Totuşi Long (1977) a raportat ascaridioză la pui 
broiler la vârsta de 23-39 zile (Long, 

 
2. ETIOLOGIA, PREVALENTA SI PAGUBELE PRODUSE DE SPECIILE DE HELMINTI GASTROINTESTINALI LA 

PASARILE DOMESTICE CRESCUTE IN SISTEM LIBER IN SUDUL SI VESTUL ROMANIEI.

2.i. DETERMINAREA SPECIILOR DE HELMINŢI GASTROINTESTINALI LA PĂSĂRILE DOMESTICE ÎN VESTUL 

Pentru determinarea speciilor de helminţi gastrointestinali la păsările domestice crescute 
- tradiţional în Vestul României s
recoltat tuburi digestive, provenite de la păsări întreţinute în gospodăriile populaţiei, şi probe de fecale care au 
fost ambalate, individualizate şi conservate până în momentul examinării.

Examinarea probelor a fost realizată în laborator prin examen necropsic şi metode coproscopice care au 
avut ca rezultat identificarea speciilor de helminţi paraziţi la păsări.

Au fost supuse studiului păsări provenind din mai multe gospodării din judeţele Mehedinţi, Caraş 
Severin, Timiş şi Arad. 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara. Probe
examenului necropsic macroscopic şi microscopic iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au 
fost examinate prin metoda de flotaţie Willis. Identificarea speciilor a fost făcută 
determinare (ANDERSON, 2000, 
K.I. 1991 vol.2, SKRYABIN, K.I. 1992 vol.1, SKRYABIN, K.I. 1992 vol. 2

Au fost examinate 242 probe din care 167 fiind de la găi
(Meleagris gallopavo), 26 de gâscă (
(Columba livia) şi cinci de la bibilică (

Cele 242 probe (mase gastrointestinale sau / şi c
judeţele:  

♦ Mehedinţi:  
� localităţile: Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Strehaia şi Lunca Banului; 

♦ Caraş – Severin: 
� Localităţile: Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Slatina Timiş, Armeniş;

♦ Timiş: 
� Localităţile: Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 

Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; 

♦ Arad: 
� Localităţile: Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici.
 
Prevalenţa helminţilor gastro

studiului este redată în cele ce urmează.
În urma examinării maselor gastro 

cuprinsă între 2 luni şi 2 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponde
după cum urmează: 

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 56 probe (cadavre) din cele 167 examinate;
� Capillaria sp. s-
� Heterakis gallinae

� Din cadrul cestodelor, 
Hymenolepis cantaniana la o singură probă;

� Gongylonema ingluvicola

� Cheilospirura hamulosa

Proporţia helminţilor la găină a fost următoarea: 
Capillaria sp. 31,13%; Raillietina sp. 

Cheilospirura hamulosa 0,59%. 

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, şi Capillaria sp. 
Practica actuală de creştere a broilerilor, cinci – şapte săptămâni, în sistem intensiv, a redus frecvenţa 

helmintozelor datorită perioadei prepatente relativ lungi. Totuşi Long (1977) a raportat ascaridioză la pui 
Long, 1977). 

2. ETIOLOGIA, PREVALENTA SI PAGUBELE PRODUSE DE SPECIILE DE HELMINTI GASTROINTESTINALI LA 
DOMESTICE CRESCUTE IN SISTEM LIBER IN SUDUL SI VESTUL ROMANIEI.

 
DETERMINAREA SPECIILOR DE HELMINŢI GASTROINTESTINALI LA PĂSĂRILE DOMESTICE ÎN VESTUL 

ROMÂNIEI 
 

Pentru determinarea speciilor de helminţi gastrointestinali la păsările domestice crescute 
tradiţional în Vestul României s-au făcut deplasări în teritoriul propus pentru supraveghere de unde s

recoltat tuburi digestive, provenite de la păsări întreţinute în gospodăriile populaţiei, şi probe de fecale care au 
individualizate şi conservate până în momentul examinării. 

Examinarea probelor a fost realizată în laborator prin examen necropsic şi metode coproscopice care au 
avut ca rezultat identificarea speciilor de helminţi paraziţi la păsări. 

lui păsări provenind din mai multe gospodării din judeţele Mehedinţi, Caraş 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara. Probele reprezentate de masele gastro –
examenului necropsic macroscopic şi microscopic iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au 
fost examinate prin metoda de flotaţie Willis. Identificarea speciilor a fost făcută 

, Calnek, 1997, Eckert, 1992, Khalil, 1994, SKRYABIN, K.I. 1991 vol.1, SKRYABIN, 
K.I. 1991 vol.2, SKRYABIN, K.I. 1992 vol.1, SKRYABIN, K.I. 1992 vol. 2). 

Au fost examinate 242 probe din care 167 fiind de la găină (Gallus gallus domesticus

), 26 de gâscă (Anser anser), 11 de raţă (Anas plathyrhyncos

) şi cinci de la bibilică (Numida meleagris). 
 

Cele 242 probe (mase gastrointestinale sau / şi cadavre) provenind de la păsări au fost recoltate din 

localităţile: Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Strehaia şi Lunca Banului; 

Severin:  
Localităţile: Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Slatina Timiş, Armeniş;

Localităţile: Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 

Localităţile: Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici. 

Prevalenţa helminţilor gastro-intestinali identificaţi la păsările domestice exam
studiului este redată în cele ce urmează. 

În urma examinării maselor gastro - intestinale provenind de la găini (de rasă comună, hibrizi) cu vârsta 
cuprinsă între 2 luni şi 2 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponde

a fost identificată la un număr de 56 probe (cadavre) din cele 167 examinate;
-a găsit la 52 probe (cadavre) din cele 167 examinate;

Heterakis gallinae a ocupat cecumurile la 48 găini din 167; 
Din cadrul cestodelor, Raillietina sp. a fost întâlnită la 37 din cele 167 intestine subţiri, iar 

Hymenolepis cantaniana la o singură probă; 
Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată la un cadavru; 
Cheilospirura hamulosa a fost găsită la un singur cadavru. 

Proporţia helminţilor la găină a fost următoarea: Ascaridia galli 33,53%, Heterakis gallinae

Raillietina sp. 22,15%; Hymenolepis cantaniana 0,59%; Gongylonema ingluvicola
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şapte săptămâni, în sistem intensiv, a redus frecvenţa 
helmintozelor datorită perioadei prepatente relativ lungi. Totuşi Long (1977) a raportat ascaridioză la pui 

2. ETIOLOGIA, PREVALENTA SI PAGUBELE PRODUSE DE SPECIILE DE HELMINTI GASTROINTESTINALI LA 
DOMESTICE CRESCUTE IN SISTEM LIBER IN SUDUL SI VESTUL ROMANIEI. 

DETERMINAREA SPECIILOR DE HELMINŢI GASTROINTESTINALI LA PĂSĂRILE DOMESTICE ÎN VESTUL 

Pentru determinarea speciilor de helminţi gastrointestinali la păsările domestice crescute în sistem liber 
au făcut deplasări în teritoriul propus pentru supraveghere de unde s-au 

recoltat tuburi digestive, provenite de la păsări întreţinute în gospodăriile populaţiei, şi probe de fecale care au 

Examinarea probelor a fost realizată în laborator prin examen necropsic şi metode coproscopice care au 

lui păsări provenind din mai multe gospodării din judeţele Mehedinţi, Caraş - 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
– intestinale au fost supuse 

examenului necropsic macroscopic şi microscopic iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au 
fost examinate prin metoda de flotaţie Willis. Identificarea speciilor a fost făcută pe baza cheilor de 

SKRYABIN, K.I. 1991 vol.1, SKRYABIN, 

Gallus gallus domesticus), 31 de curcă 
Anas plathyrhyncos), două de la porumbel 

adavre) provenind de la păsări au fost recoltate din 

localităţile: Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Strehaia şi Lunca Banului;  

Localităţile: Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Slatina Timiş, Armeniş; 

Localităţile: Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 

 

intestinali identificaţi la păsările domestice examinate pe parcursul 

(de rasă comună, hibrizi) cu vârsta 
cuprinsă între 2 luni şi 2 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea speciilor de helminţi 

a fost identificată la un număr de 56 probe (cadavre) din cele 167 examinate; 
a găsit la 52 probe (cadavre) din cele 167 examinate; 

. a fost întâlnită la 37 din cele 167 intestine subţiri, iar 

Heterakis gallinae 28,74%; 
Gongylonema ingluvicola 0,59%; 
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Aici se ţine cont de poliparazitismul întâlnit la multe probe, (58 din 167) în proporţie de 34,73 %.
Ascaridia galli a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate care au provenit de 

la găini în cele patru judeţe. Specia mai sus amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la 
tineret până la adulţi. 

Heterakis gallinae a urmat specia 
urmată de speciile de Capillarii 

Gongylonema ingluvicola şi Chelospirura hamulosa 

La cele 167 probe examinate din cele două judeţe a fost observată prezenţa parazitismului la 102 dintre 
acestea, adică la 61,07%, 38,93% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului 
digestiv. 

La curcă rezultatele obţinute sunt următoarele:
� Capillaria sp. a fost întâlnită la 7 probe din 31 examinate; 22,5%;.
� Ascaridia galli a fost identificată la 12 probe din 31; 38,71%; 
� Heterakis gallinae 

� Raillietina tetragona

� Gongylonema ingluvicola

Curcile au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Pozitive la examenul parazitologic au fost 18 din 31 
probe examinate – 58,07% , negative fiind 13 din 31 examinate 
au prezentat 10 probe adică un procent de 32,25.  

Din cele 26 probe provenind de la 
� Drepanidotaenia lanceolata

� Heterakis dispar

� Amidostomum anseris 

Din cele 26 probe examinate, provenite de la gâşte, negative la examenul 
ceea ce reprezintă 53,84%, restul de 46,16% fiind pozitive din punct de vedere parazitologic. Poliparazitismul şi 
la această specie de gazdă a fost la valoarea de 15,38%.

Cele 11 probe provenite de la 
Cele 5 probe provenite de la 

parazitologic.  
Pe parcursul studiului au fost necropsiate şi două cadavre, provenite de la porumbel domestic, care în 

urma examenului parazitologic s
prezentând şi specia Capillaria obsignata.

Trebuie menţionat faptul ca raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe examinate şi nu 
la efectivul total de păsări din localităţile de unde s
sacrificărilor pentru consum în gospodăriile respective.

În Elveţia, Morgenstern şi Lobsiger (1993) raportează prevalenţa speciilor 
cestode la valori de 20-30%, la păsări crescute în sistem liber (free
Germania de către Schobries şi col., 1989, şi Zeller, 1990. în Statele Unite ale Americi , Edgar (1953) raportează 
prezenţa unei largi varietăţi de helminţi la păsări şi anume: 
Tetrameres americana, Cheilospirura hamulosa Oxyspirura mansoni, Gongylonema ingluvicola 

sp. Wilson în 1994 redă prevalenţa speciei 
10% la fermele comerciale din statul Arkansas.

 
� Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu 

gallinae, Capillaria sp., Raillietina sp.

� Curcile sunt infestate cu 
� Gâştele sunt infestate cu 

anseris. 
� Ascaridia galli a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 

şi la curci, fiind urmată de specia 
 

2.ii. DETERMINAREA GAZDELOR INTERMEDIARE LA SPECIILE IDENTIFICATE CARE PR

 
După identificarea speciilor de helminţi gastrointestinali, de la păsările domestice crescute în sistem 

tradiţional în Vestul României, s-
(Anderson, 2000, Augustine si col. 1974

Aici se ţine cont de poliparazitismul întâlnit la multe probe, (58 din 167) în proporţie de 34,73 %.
a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate care au provenit de 

e. Specia mai sus amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la 

a urmat specia A. galli ca pondere în gospodăriile luate în studiu în cele două judeţe, 
Capillarii şi Raillietina. Într-un procent foarte mic au fost identificate speciile 

Chelospirura hamulosa şi Hymenolepis cantaniana.  
La cele 167 probe examinate din cele două judeţe a fost observată prezenţa parazitismului la 102 dintre 

adică la 61,07%, 38,93% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului 

rezultatele obţinute sunt următoarele: 
. a fost întâlnită la 7 probe din 31 examinate; 22,5%;. 

a fost identificată la 12 probe din 31; 38,71%;  
Heterakis gallinae 32,25% 
Raillietina tetragona 9,67% 
Gongylonema ingluvicola 3,2% 

Curcile au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Pozitive la examenul parazitologic au fost 18 din 31 
58,07% , negative fiind 13 din 31 examinate – 41,93%. Din probele examinate poliparazitism 

au prezentat 10 probe adică un procent de 32,25.   
Din cele 26 probe provenind de la gâşte cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani au fost evidenţiate:

Drepanidotaenia lanceolata la şase probe – 23,07% din total probe examinate.
Heterakis dispar la şase probe, – 23,07%. 
Amidostomum anseris a fost identificat la patru probe - 15,38%; 

Din cele 26 probe examinate, provenite de la gâşte, negative la examenul parazitologic au fost 14 probe, 
ceea ce reprezintă 53,84%, restul de 46,16% fiind pozitive din punct de vedere parazitologic. Poliparazitismul şi 
la această specie de gazdă a fost la valoarea de 15,38%. 

Cele 11 probe provenite de la raţă şi examinate nu au fost parazitate.  
Cele 5 probe provenite de la bibilică şi examinate au fost găsite negative din punct de vedere 

Pe parcursul studiului au fost necropsiate şi două cadavre, provenite de la porumbel domestic, care în 
ologic s-au dovedit a fi parazitate cu: Ascaridia columbae, două probe, unul din aceştia 

Capillaria obsignata. 

Trebuie menţionat faptul ca raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe examinate şi nu 
păsări din localităţile de unde s-au recoltat masele gastro – intestinale rezultate în urma 

sacrificărilor pentru consum în gospodăriile respective. 
În Elveţia, Morgenstern şi Lobsiger (1993) raportează prevalenţa speciilor Ascaridia galli, Capillaria sp.

30%, la păsări crescute în sistem liber (free-range). Date similare au fost raportate în 
Germania de către Schobries şi col., 1989, şi Zeller, 1990. în Statele Unite ale Americi , Edgar (1953) raportează 

etăţi de helminţi la păsări şi anume: Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria sp., 

Tetrameres americana, Cheilospirura hamulosa Oxyspirura mansoni, Gongylonema ingluvicola 

. Wilson în 1994 redă prevalenţa speciei A. galli ca fiind 40%, Raillietina cesticillus

10% la fermele comerciale din statul Arkansas. 

Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu 
gallinae, Capillaria sp., Raillietina sp. deseori păsările prezentând poliparazitism. 

Curcile sunt infestate cu Ascaridia galli, Capillaria sp. Heterakis gallinae, Raillietina tetragona.

Gâştele sunt infestate cu Drepanidotaenia lanceolata şi Heterakis dispar, Amidostomum 

a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 
şi la curci, fiind urmată de specia Heterakis gallinae si Capillaria sp. 

DETERMINAREA GAZDELOR INTERMEDIARE LA SPECIILE IDENTIFICATE CARE PR
BIOLOGIC INDIRECT 

După identificarea speciilor de helminţi gastrointestinali, de la păsările domestice crescute în sistem 
-a trecut la studiul biologiei acestora. În acest sens, din literatura de specialitate 

Augustine si col. 1974, Calnek, 1997, Eckert, 1992), s-au extras date cu privire la ciclurile 
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Aici se ţine cont de poliparazitismul întâlnit la multe probe, (58 din 167) în proporţie de 34,73 %. 
a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate care au provenit de 

e. Specia mai sus amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la 

ca pondere în gospodăriile luate în studiu în cele două judeţe, 
un procent foarte mic au fost identificate speciile 

La cele 167 probe examinate din cele două judeţe a fost observată prezenţa parazitismului la 102 dintre 
adică la 61,07%, 38,93% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului 

Curcile au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Pozitive la examenul parazitologic au fost 18 din 31 
41,93%. Din probele examinate poliparazitism 

cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani au fost evidenţiate: 
23,07% din total probe examinate. 

parazitologic au fost 14 probe, 
ceea ce reprezintă 53,84%, restul de 46,16% fiind pozitive din punct de vedere parazitologic. Poliparazitismul şi 

şi examinate au fost găsite negative din punct de vedere 

Pe parcursul studiului au fost necropsiate şi două cadavre, provenite de la porumbel domestic, care în 
, două probe, unul din aceştia 

Trebuie menţionat faptul ca raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe examinate şi nu 
intestinale rezultate în urma 

Ascaridia galli, Capillaria sp. si 
range). Date similare au fost raportate în 

Germania de către Schobries şi col., 1989, şi Zeller, 1990. în Statele Unite ale Americi , Edgar (1953) raportează 
Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria sp., 

Tetrameres americana, Cheilospirura hamulosa Oxyspirura mansoni, Gongylonema ingluvicola şi Strongyloides 

Raillietina cesticillus – 70% iar H. gallinarum - 

Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu Ascaridia galli, Heterakis 

Heterakis gallinae, Raillietina tetragona. 

Drepanidotaenia lanceolata şi Heterakis dispar, Amidostomum 

a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 

DETERMINAREA GAZDELOR INTERMEDIARE LA SPECIILE IDENTIFICATE CARE PREZINTĂ CICLUL 

După identificarea speciilor de helminţi gastrointestinali, de la păsările domestice crescute în sistem 
a trecut la studiul biologiei acestora. În acest sens, din literatura de specialitate 

au extras date cu privire la ciclurile 
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biologice ale fiecărei specii identificate.
Din gospodăriile intens parazitate s

în biologia speciilor identificate (himenoptere, anelide) cu care au fost efectuate infestaţii experimentale la pui 
broiler (hibrid Flex Clasic de la firma Hubbard) achiziţionaţi la vârsta de o zi de la o societate comercială din 
localitatea Bucovăţ, judeţul Timiş. Până la vârsta de şase zile puii au fost crescuţi împreună într
după care au fost lotizaţi. 

Au fost constituite loturile experimentale cu câte 16 pui fiecare astfel: 

♦ Lotul A - martor; 

♦ Lotul B la care s-au administrat râme, recoltat
 
 
 

biologice ale fiecărei specii identificate. 
Din gospodăriile intens parazitate s-au identificat şi recoltat gazde intermediare sau paratenice implicate 

în biologia speciilor identificate (himenoptere, anelide) cu care au fost efectuate infestaţii experimentale la pui 
broiler (hibrid Flex Clasic de la firma Hubbard) achiziţionaţi la vârsta de o zi de la o societate comercială din 

ul Timiş. Până la vârsta de şase zile puii au fost crescuţi împreună într

Au fost constituite loturile experimentale cu câte 16 pui fiecare astfel:  

au administrat râme, recoltate din trei gospodării diferite, la vârsta de şapte zile; 

Fig. 1. Loc de recoltare al râmelor 

Fig. 2. Lotul martor - M 
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au identificat şi recoltat gazde intermediare sau paratenice implicate 
în biologia speciilor identificate (himenoptere, anelide) cu care au fost efectuate infestaţii experimentale la pui 
broiler (hibrid Flex Clasic de la firma Hubbard) achiziţionaţi la vârsta de o zi de la o societate comercială din 

ul Timiş. Până la vârsta de şase zile puii au fost crescuţi împreună într-un singur lot 

e din trei gospodării diferite, la vârsta de şapte zile;  
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♦ Lotul C, la care au fost administrate califoride la vârsta de şapte zile. 
 

 

♦ Lotul D, la care au fost administrate himenoptere (furnici) din ordinul 

Fig. 3. Lotul infestat - R 

Fig. 4. Administrarea râmelor 

Lotul C, la care au fost administrate califoride la vârsta de şapte zile.  

Fig. 5. cultura de califoride 

Lotul D, la care au fost administrate himenoptere (furnici) din ordinul Formicoidea.
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Formicoidea. 
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Râmele au fost administrate în tavă, după o prealabilă dietă 

erau vii în momentul administrării pentru a atrage puii să le consume prin mişcările efectuate.
Cultura de califoride a fost obţinută în laborator şi hrănită cu material organic care a conţinut proglote 

ovigere de Raillietina sp. Bucăţile de intestin (proaspete) provenite de la păsări parazitate cu 
secţionat în lungime a fost expus la soare pentru a atrage adulţii de califoride în scopul depunerii de ouă sau 
larve. După depunere probele au fost int
dezvoltat în număr mare au fost hrănite în continuare cu proglote ovigere provenite de la 
emerjarea din pupe adulţii au fost anesteziaţi cu eter etilic şi admini

Furnicile au fost colectate din jurul câtorva ţarcuri de păsări în care s
în vase de sticlă, cu un strat de aproximativ trei centimetri de rumeguş aşezat pe fundul vasului, acoperit
sită de plastic cu ochiuri foarte mici încât să nu permită evadarea furnicilor până la administrare la pui.

Puii au fost hrăniţi cu furaj comercial, achiziţionat de la o firmă de specialitate, la discreţie, având 
anticoccidic încorporat.  

Au fost făcute vaccinările contra pseudopestei aviare la 9 şi 14 zile de viaţă şi bursitei infecţioase la 21 
zile de viaţă. Microclimatul a fost asigurat corespunzător cu cerinţele de exploatare ale puilor broiler întreţinuţi 
pe aşternut permanent. 

 
Helminţii identificaţi au fost împărţiţi în mai multe categorii şi anume:

♦ cu gazde intermediare; 

♦ fără gazde intermediare; 

♦ şi / sau cu gazde paratenice.
Atenţia noastră a fost îndreptată doar asupra speciilor, foarte frecvente întâlnite, care prezintă pe 

parcursul ontogeniei lor gazde intermediare (
Rezultatele au fost conforme cu cele raportate de literatura de specialitate în ceea ce priveşte absenţa 

dezvoltării formei larvare (larvei cisticercoide) a cestodelor din genul 
acestea neasigurând transmiterea cestodozei la păsări (

Când la pui au fost administrate râme, ca şi gazdă paratenică, de transport, a diverşilor helminţi sau ca şi 
gazdă intermediară a cestodului 

Datele din literatura de specialitate precizează faptul că ocazional râmele pot ingera ouăle de 
galli şi le pot transmite puilor însă nu este calea majoră de transmitere a
un important factor de risc în transmitera infestaţiei cu 

În urma administrării de furnici la lotul D puii au făcut cestodoză cu specia 
Analizând datele existente în literatura de specialitate se poate concluziona ca furnicile (himenopterele) din 
ordinul Formicoidea, genul Tetramorium

speciile R. tetragona, R. echinobo

 
Trenarea parazitozelor, în sistem tradiţional, de la un an la altul, se realizează prin intermediul gazdelor 

intermediare, însă poate exista şi o infra populaţie la nivelul locului de parazitare, respectiv în
gazdei definitive. 

Cele mai frecvente gazde intermediare care intervin în biologia speciilor de paraziţi (
cazul prezentului studiu) au fost himenopterele (furnicile). 

Dipterele califoride nu au asigurat dezvoltarea, r
gazdă. 

Un alt experiment, dar care nu a făcut obiectul acestui studiu efectuat de noi, a arătat ca puii de găină la 
care au fost administrate râme recoltate din gospodăriile parazitate au făcut ascarid
epidemiologia bolii.  

În urma examinării conţinutului intestinal, pe lângă 
Heterakis gallinarum şi Capillaria sp. 

Râmele asigură permanentizarea ascaridiozei în efectivele de păsări 
Rolul epidemiologic al râmelor este important şi în alte helmintoze cum ar fi heterakidoza sau capilarioza

Râmele au fost administrate în tavă, după o prealabilă dietă de trei ore, tăiate în bucăţi mici. Acestea 
erau vii în momentul administrării pentru a atrage puii să le consume prin mişcările efectuate.

Cultura de califoride a fost obţinută în laborator şi hrănită cu material organic care a conţinut proglote 
Bucăţile de intestin (proaspete) provenite de la păsări parazitate cu 

secţionat în lungime a fost expus la soare pentru a atrage adulţii de califoride în scopul depunerii de ouă sau 
larve. După depunere probele au fost introduse în vase de sticlă acoperite cu plasă de plastic. Larvele care s
dezvoltat în număr mare au fost hrănite în continuare cu proglote ovigere provenite de la 
emerjarea din pupe adulţii au fost anesteziaţi cu eter etilic şi administraţi la pui la vârsta de şapte zile.

Furnicile au fost colectate din jurul câtorva ţarcuri de păsări în care s-a diagnosticat cestodoză, introduse 
în vase de sticlă, cu un strat de aproximativ trei centimetri de rumeguş aşezat pe fundul vasului, acoperit
sită de plastic cu ochiuri foarte mici încât să nu permită evadarea furnicilor până la administrare la pui.

Puii au fost hrăniţi cu furaj comercial, achiziţionat de la o firmă de specialitate, la discreţie, având 

te vaccinările contra pseudopestei aviare la 9 şi 14 zile de viaţă şi bursitei infecţioase la 21 
zile de viaţă. Microclimatul a fost asigurat corespunzător cu cerinţele de exploatare ale puilor broiler întreţinuţi 

caţi au fost împărţiţi în mai multe categorii şi anume: 

cu gazde intermediare;  

fără gazde intermediare;  

şi / sau cu gazde paratenice. 
Atenţia noastră a fost îndreptată doar asupra speciilor, foarte frecvente întâlnite, care prezintă pe 

ontogeniei lor gazde intermediare (Raillietina sp). 
Rezultatele au fost conforme cu cele raportate de literatura de specialitate în ceea ce priveşte absenţa 

dezvoltării formei larvare (larvei cisticercoide) a cestodelor din genul Raillietina 
acestea neasigurând transmiterea cestodozei la păsări (Calnek, 1997, Eckert, 1992, Soulsby, 1982

Când la pui au fost administrate râme, ca şi gazdă paratenică, de transport, a diverşilor helminţi sau ca şi 
gazdă intermediară a cestodului Amoebotaenia cuneata, parazit la galiforme, aceştia nu au făcut cestodoză. 

Datele din literatura de specialitate precizează faptul că ocazional râmele pot ingera ouăle de 
şi le pot transmite puilor însă nu este calea majoră de transmitere a acestei specii. Râmele nu reprezintă 

un important factor de risc în transmitera infestaţiei cu Ascaridia galli (Anderson, 2000, Augustine si col. 1974
În urma administrării de furnici la lotul D puii au făcut cestodoză cu specia 

nalizând datele existente în literatura de specialitate se poate concluziona ca furnicile (himenopterele) din 
Tetramorium şi Pheidale sunt gazde intermediare ale cestodelor din genul 

tetragona, R. echinobothrida (Augustine si col. 1974, Calnek, 1997). 

Trenarea parazitozelor, în sistem tradiţional, de la un an la altul, se realizează prin intermediul gazdelor 
intermediare, însă poate exista şi o infra populaţie la nivelul locului de parazitare, respectiv în

Cele mai frecvente gazde intermediare care intervin în biologia speciilor de paraziţi (
cazul prezentului studiu) au fost himenopterele (furnicile).  

Dipterele califoride nu au asigurat dezvoltarea, respectiv transmiterea larvei cisticercoide la păsările 

Un alt experiment, dar care nu a făcut obiectul acestui studiu efectuat de noi, a arătat ca puii de găină la 
care au fost administrate râme recoltate din gospodăriile parazitate au făcut ascarid

În urma examinării conţinutului intestinal, pe lângă Ascaridia galli, au fost identificaţi nematozii 
Capillaria sp.  

Râmele asigură permanentizarea ascaridiozei în efectivele de păsări întreţinute în sistem tradiţional.
Rolul epidemiologic al râmelor este important şi în alte helmintoze cum ar fi heterakidoza sau capilarioza
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de trei ore, tăiate în bucăţi mici. Acestea 
erau vii în momentul administrării pentru a atrage puii să le consume prin mişcările efectuate. 

Cultura de califoride a fost obţinută în laborator şi hrănită cu material organic care a conţinut proglote 
Bucăţile de intestin (proaspete) provenite de la păsări parazitate cu Raillietina sp. 

secţionat în lungime a fost expus la soare pentru a atrage adulţii de califoride în scopul depunerii de ouă sau 
roduse în vase de sticlă acoperite cu plasă de plastic. Larvele care s-au 

dezvoltat în număr mare au fost hrănite în continuare cu proglote ovigere provenite de la Raillietina sp. După 
straţi la pui la vârsta de şapte zile. 

a diagnosticat cestodoză, introduse 
în vase de sticlă, cu un strat de aproximativ trei centimetri de rumeguş aşezat pe fundul vasului, acoperite cu 
sită de plastic cu ochiuri foarte mici încât să nu permită evadarea furnicilor până la administrare la pui. 

Puii au fost hrăniţi cu furaj comercial, achiziţionat de la o firmă de specialitate, la discreţie, având 

te vaccinările contra pseudopestei aviare la 9 şi 14 zile de viaţă şi bursitei infecţioase la 21 
zile de viaţă. Microclimatul a fost asigurat corespunzător cu cerinţele de exploatare ale puilor broiler întreţinuţi 

Atenţia noastră a fost îndreptată doar asupra speciilor, foarte frecvente întâlnite, care prezintă pe 

Rezultatele au fost conforme cu cele raportate de literatura de specialitate în ceea ce priveşte absenţa 
 în interiorul califoridelor, 

Soulsby, 1982). 
Când la pui au fost administrate râme, ca şi gazdă paratenică, de transport, a diverşilor helminţi sau ca şi 

, parazit la galiforme, aceştia nu au făcut cestodoză.  
Datele din literatura de specialitate precizează faptul că ocazional râmele pot ingera ouăle de Ascaridia 

acestei specii. Râmele nu reprezintă 
Anderson, 2000, Augustine si col. 1974). 

În urma administrării de furnici la lotul D puii au făcut cestodoză cu specia Raillietina tetragona. 
nalizând datele existente în literatura de specialitate se poate concluziona ca furnicile (himenopterele) din 

sunt gazde intermediare ale cestodelor din genul Raillietina 

Trenarea parazitozelor, în sistem tradiţional, de la un an la altul, se realizează prin intermediul gazdelor 
intermediare, însă poate exista şi o infra populaţie la nivelul locului de parazitare, respectiv în tubul digestiv al 

Cele mai frecvente gazde intermediare care intervin în biologia speciilor de paraziţi (Raillietina sp. în 

espectiv transmiterea larvei cisticercoide la păsările 

Un alt experiment, dar care nu a făcut obiectul acestui studiu efectuat de noi, a arătat ca puii de găină la 
care au fost administrate râme recoltate din gospodăriile parazitate au făcut ascaridioză, fiind implicate în 

, au fost identificaţi nematozii 

întreţinute în sistem tradiţional. 
Rolul epidemiologic al râmelor este important şi în alte helmintoze cum ar fi heterakidoza sau capilarioza 



marius.ilie@fmvt.ro 

 

2.iii. IDENTIFICAREA PIERDERILOR PRODUSE DE INFESTAŢIILE CU HELMINŢI GASTROINTESTINALI 

Pentru realizarea acestui scop prevăzut în planul de activitate a fost efectuate infestaţie experimentală 
la pui broiler, hibrid Flex clasic de la firma Hubbard, în vârstă de şapte zile, achiziţionaţi la vârsta de o zi de la o 
societate comercială din localitatea Bucovăţ, judeţul Timiş. Până la vârsta de şase zile puii au fost crescuţi 
împreună într-un singur lot după care au fost lotizaţi.

Au fost constituite loturile experimentale cu câte 16 pui fiecare astfel: 

♦ Lotul M - martor; 

♦ Lotul A la care s-a administrat inocul din cultura de 
Prepararea inoculului 
În urma examenelor coproscopice efectuate la păsările provenite din diferite gospodării cât şi a 

examenelor coproscopice s-au identificat efectivele cel mai frecvent şi intens parazitate de specia de nematod 
Ascaridia galli.  

Din mai multe gospodării foart
ascarizii. Femele au fost izolate în plăcuţe Petri după care sub lupă au fost recoltate uterele. Uterele au fost 
presate, strivite cu spatula pentru a elibera ouăle. Din acestea 
formol 2% şi acid sulfuric 0,1 N (

Aproximativ 350 de ouă embrionate au fost administrate puilor în vârstă de şapte zile pe cioc cu sonda 
ingluvială. 

După realizarea infestaţiei, şase 
monitorizat zilnic consumul de furaj şi apă. Odată cu cântărirea a fost efectuat şi examenul coproscopic al 
fecalelor. 

Pe toată perioada experimentului puii au fost hrăniţi adlibitum c
fost şi ea administrată în permanenţă. Reţeta a fost preparată de firma Agrobiotic pe baza unui premix Biomin. 

La vârsta de 9 şi 14 zile au fost făcută vaccinarea contra pseudopestei aviare, iar împotriva bursitei 
infecţioase la 21 zile de viaţă.  

Microclimatul a fost asigurat corespunzător cu cerinţele de exploatare ale puilor broiler întreţinuţi pe 
aşternut permanent, monitorizându

În urma achiziţionării puilor la vârsta de o zi au fost co
primele cinci zile au fost ţinuţi de acomodare timp în care din lotul A 
la vârsta de trei zile. La vârsta de şase zile a început monitorizarea parametrilor ar

În ziua zero a experimentului, adică la vârsta de şase zile a puilor, aceştia au fost cântăriţi, iar greutatea 
medie obţinută, la fiecare lot, a avut valori apropiate, astfel că la lotul infestat greutatea medie a fost de 87 g, 
pe când la lotul martor de 84,68 g.

În ziua patru, nouă, 14 postinfestaţie valorile greutăţii medii sunt de asemenea apropiate, şi anume 
pentru lotul infestat: 118,3 g; 208,66 g; 369,6 g; respectiv: 113,43 g; 210,93 g şi 371,25 g pentru lotul martor.

Scăderea greutăţii medii se poate observa la lotul infestat din ziua 24 post infestaţie, când la lotul 
infestat valoarea greutăţii medii este de 905,71 g, iar la lotul martor este 928 g. În zilele 34 şi 42 diferenţele 
sunt importante, astfel că lotul martor este mai greu d
1625,33 g) la 34 zile p.i. şi cu circa 500 g la 42 de zile p.i.

Rezultatele obţinute sunt asemănătoare cu cele din literatura de specialitate, în care se menţionează 
faptul că nu au fost observate diferenţe semnificative până la 21 zile post infestaţie, însă după această perioadă 
greutatea corporală la lotul infestat a scăzut semnificativ. Scăderea greutăţii a devenit semnificativă odată cu 
apariţia semnelor clinice, în jurul perioadei de 30 zile po
col. 1958). 

Creşterea puilor din lotul infestat este considerabil redusă în comparaţie cu puii din lotul martor. 
Infestaţia cu Ascaridia galii are efect negativ asupra greutăţii puilor. Unii autori p
greutăţii este direct proporţională cu numărul de ascarizi din intestinul păsării (
1958). 

IDENTIFICAREA PIERDERILOR PRODUSE DE INFESTAŢIILE CU HELMINŢI GASTROINTESTINALI 
ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARNE DE PASĂRE 

 
Pentru realizarea acestui scop prevăzut în planul de activitate a fost efectuate infestaţie experimentală 

la pui broiler, hibrid Flex clasic de la firma Hubbard, în vârstă de şapte zile, achiziţionaţi la vârsta de o zi de la o 
ercială din localitatea Bucovăţ, judeţul Timiş. Până la vârsta de şase zile puii au fost crescuţi 
un singur lot după care au fost lotizaţi. 

Au fost constituite loturile experimentale cu câte 16 pui fiecare astfel:  

a administrat inocul din cultura de Ascaridia galli la vârsta de şapte zile.

În urma examenelor coproscopice efectuate la păsările provenite din diferite gospodării cât şi a 
au identificat efectivele cel mai frecvent şi intens parazitate de specia de nematod 

Din mai multe gospodării foarte infestate au fost sacrificate una două păsări, de la care au fost recoltaţi 
ascarizii. Femele au fost izolate în plăcuţe Petri după care sub lupă au fost recoltate uterele. Uterele au fost 
presate, strivite cu spatula pentru a elibera ouăle. Din acestea au fost efectuate mai multe culturi în soluţie de 

Permin si col. 1997).  
Aproximativ 350 de ouă embrionate au fost administrate puilor în vârstă de şapte zile pe cioc cu sonda 

După realizarea infestaţiei, şase săptămâni la rând, puii au fost cântăriţi odată la cinci zile şi a fost 
monitorizat zilnic consumul de furaj şi apă. Odată cu cântărirea a fost efectuat şi examenul coproscopic al 

Pe toată perioada experimentului puii au fost hrăniţi adlibitum cu furaj comercial cu anticoccidic, apa a 
fost şi ea administrată în permanenţă. Reţeta a fost preparată de firma Agrobiotic pe baza unui premix Biomin. 

La vârsta de 9 şi 14 zile au fost făcută vaccinarea contra pseudopestei aviare, iar împotriva bursitei 

Microclimatul a fost asigurat corespunzător cu cerinţele de exploatare ale puilor broiler întreţinuţi pe 
aşternut permanent, monitorizându-se zilnic temperatura.  

 
În urma achiziţionării puilor la vârsta de o zi au fost constituite cele două loturi cu câte 16 pui fiecare. În 

primele cinci zile au fost ţinuţi de acomodare timp în care din lotul A – care urma să fie infestat a murit un pui, 
la vârsta de trei zile. La vârsta de şase zile a început monitorizarea parametrilor arătaţi mai sus. 

În ziua zero a experimentului, adică la vârsta de şase zile a puilor, aceştia au fost cântăriţi, iar greutatea 
medie obţinută, la fiecare lot, a avut valori apropiate, astfel că la lotul infestat greutatea medie a fost de 87 g, 

otul martor de 84,68 g. 
În ziua patru, nouă, 14 postinfestaţie valorile greutăţii medii sunt de asemenea apropiate, şi anume 

pentru lotul infestat: 118,3 g; 208,66 g; 369,6 g; respectiv: 113,43 g; 210,93 g şi 371,25 g pentru lotul martor.
i medii se poate observa la lotul infestat din ziua 24 post infestaţie, când la lotul 

infestat valoarea greutăţii medii este de 905,71 g, iar la lotul martor este 928 g. În zilele 34 şi 42 diferenţele 
sunt importante, astfel că lotul martor este mai greu decât cel infestat cu aproximativ 297 g (A = 1327,62 g; M = 
1625,33 g) la 34 zile p.i. şi cu circa 500 g la 42 de zile p.i. 

Rezultatele obţinute sunt asemănătoare cu cele din literatura de specialitate, în care se menţionează 
diferenţe semnificative până la 21 zile post infestaţie, însă după această perioadă 

greutatea corporală la lotul infestat a scăzut semnificativ. Scăderea greutăţii a devenit semnificativă odată cu 
apariţia semnelor clinice, în jurul perioadei de 30 zile post infestaţie (Haseeb, 2002

Creşterea puilor din lotul infestat este considerabil redusă în comparaţie cu puii din lotul martor. 
are efect negativ asupra greutăţii puilor. Unii autori precizează faptul că scăderea 

greutăţii este direct proporţională cu numărul de ascarizi din intestinul păsării (Permin  si col.  1997
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IDENTIFICAREA PIERDERILOR PRODUSE DE INFESTAŢIILE CU HELMINŢI GASTROINTESTINALI 

Pentru realizarea acestui scop prevăzut în planul de activitate a fost efectuate infestaţie experimentală 
la pui broiler, hibrid Flex clasic de la firma Hubbard, în vârstă de şapte zile, achiziţionaţi la vârsta de o zi de la o 

ercială din localitatea Bucovăţ, judeţul Timiş. Până la vârsta de şase zile puii au fost crescuţi 

la vârsta de şapte zile. 

În urma examenelor coproscopice efectuate la păsările provenite din diferite gospodării cât şi a 
au identificat efectivele cel mai frecvent şi intens parazitate de specia de nematod 

e infestate au fost sacrificate una două păsări, de la care au fost recoltaţi 
ascarizii. Femele au fost izolate în plăcuţe Petri după care sub lupă au fost recoltate uterele. Uterele au fost 

au fost efectuate mai multe culturi în soluţie de 

Aproximativ 350 de ouă embrionate au fost administrate puilor în vârstă de şapte zile pe cioc cu sonda 

săptămâni la rând, puii au fost cântăriţi odată la cinci zile şi a fost 
monitorizat zilnic consumul de furaj şi apă. Odată cu cântărirea a fost efectuat şi examenul coproscopic al 

u furaj comercial cu anticoccidic, apa a 
fost şi ea administrată în permanenţă. Reţeta a fost preparată de firma Agrobiotic pe baza unui premix Biomin.  

La vârsta de 9 şi 14 zile au fost făcută vaccinarea contra pseudopestei aviare, iar împotriva bursitei 

Microclimatul a fost asigurat corespunzător cu cerinţele de exploatare ale puilor broiler întreţinuţi pe 

nstituite cele două loturi cu câte 16 pui fiecare. În 
care urma să fie infestat a murit un pui, 

ătaţi mai sus.  
În ziua zero a experimentului, adică la vârsta de şase zile a puilor, aceştia au fost cântăriţi, iar greutatea 

medie obţinută, la fiecare lot, a avut valori apropiate, astfel că la lotul infestat greutatea medie a fost de 87 g, 

În ziua patru, nouă, 14 postinfestaţie valorile greutăţii medii sunt de asemenea apropiate, şi anume 
pentru lotul infestat: 118,3 g; 208,66 g; 369,6 g; respectiv: 113,43 g; 210,93 g şi 371,25 g pentru lotul martor. 

i medii se poate observa la lotul infestat din ziua 24 post infestaţie, când la lotul 
infestat valoarea greutăţii medii este de 905,71 g, iar la lotul martor este 928 g. În zilele 34 şi 42 diferenţele 

ecât cel infestat cu aproximativ 297 g (A = 1327,62 g; M = 

Rezultatele obţinute sunt asemănătoare cu cele din literatura de specialitate, în care se menţionează 
diferenţe semnificative până la 21 zile post infestaţie, însă după această perioadă 

greutatea corporală la lotul infestat a scăzut semnificativ. Scăderea greutăţii a devenit semnificativă odată cu 
Haseeb, 2002, Kuit, si col. 1986, Reid si 

Creşterea puilor din lotul infestat este considerabil redusă în comparaţie cu puii din lotul martor. 
recizează faptul că scăderea 

Permin  si col.  1997, Reid si col. 
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Media greutăţii la cele doua loturi, infestat şi martor, supuse experimentului

VÂRSTA (zile) 
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Fig. 6

 
Diferenţe importante între lotul infestat cu 
Lotul martor este mai greu decât cel infestat cu 

zile p.i. şi cu circa 500 g la 42 de zile p.i.
Infestaţia experimentală cu nematodul 

raport cu puii de găină neinfestaţi 
Încetinirea creşterii puilor infestaţi este corelată cu perioada post infestaţie. Ea este mai accentuată 

începând cu ziua 21 postinfestaţie. 
Diferenţele înregistrate între greutatea puilor infestaţi cu 

foarte semnificative (p < 0,001) în principal după trei săptămâni de la infestaţie.
Greutatea corporală inferioară, în infestaţia cu 

distrucţiilor de la nivelul mucoasei intestinale şi, consecutiv, tulburărilor de dig
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Media greutăţii la cele doua loturi, infestat şi martor, supuse experimentului
 

ZIUA POST INF. 

LOTUL A 
(infestat) 

GREUTATEA 
MEDIE 

LOTUL M
(martor)

GREUTATEA 

0 87 

4 118,33 113,43

9 208,66 210,93

14 369,6 371,25

24 905,71 

34 1327,92 1625,33

42 1666,25 2183,19

 

6. Reprezentarea grafică a greutăţii, loturilor experimentale, 
în infestaţia cu Ascaridia galli 

Diferenţe importante între lotul infestat cu Ascaridia galli şi lotul martor apar la 34 şi 42 zile p.i.
Lotul martor este mai greu decât cel infestat cu aproximativ 297 g (A = 1327,62 g; M = 1625,33 g) la 34 

zile p.i. şi cu circa 500 g la 42 de zile p.i. 
Infestaţia experimentală cu nematodul Ascaridia galli determină o reducere a greutăţii corporale în 

raport cu puii de găină neinfestaţi  
erii puilor infestaţi este corelată cu perioada post infestaţie. Ea este mai accentuată 

începând cu ziua 21 postinfestaţie.  
Diferenţele înregistrate între greutatea puilor infestaţi cu Ascaridia galli şi cea a puilor neinfestaţi au fost 

0,001) în principal după trei săptămâni de la infestaţie. 
Greutatea corporală inferioară, în infestaţia cu Ascaridia galli la puii de găină se datorează, probabil, 

distrucţiilor de la nivelul mucoasei intestinale şi, consecutiv, tulburărilor de digestie şi absorbţie.

4 9 14 24 34 42

ZIUA POST INF.

LOTUL A

LOTUL M
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Tabelul 1 
Media greutăţii la cele doua loturi, infestat şi martor, supuse experimentului 

LOTUL M 
(martor) 

GREUTATEA 
MEDIE 

84,68 

113,43 

210,93 

371,25 

928 

1625,33 

2183,19 

 
Reprezentarea grafică a greutăţii, loturilor experimentale,  

şi lotul martor apar la 34 şi 42 zile p.i. 
aproximativ 297 g (A = 1327,62 g; M = 1625,33 g) la 34 

determină o reducere a greutăţii corporale în 

erii puilor infestaţi este corelată cu perioada post infestaţie. Ea este mai accentuată 

şi cea a puilor neinfestaţi au fost 

la puii de găină se datorează, probabil, 
estie şi absorbţie. 

ZIUA POST INF.

LOTUL A

LOTUL M
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3. CONTROLUL PARAZITOLOGIC SI CARTEAREA HELMINTOZELOR INTALNITE IN SUDUL SI VESTUL ROMANIEI 

TESTAREA EFICACITĂŢII UNOR EXTRACTE VEGETALE COMPARATIV CU ANTIHELMINTICE CLASICE

Helminţii gastrointestinali au fost desemnaţi ca având cea mai mare importanţă economică la animale 
domestice pe tot globul datorită efectelor adverse asupra productivităţii [

Dezvoltarea rezistenţei la antihelmintice raportată în numeroase ţări [
SANYAL,  1996] a dus la indicaţii clare că programele de control bazate exclusiv pe acestea nu sunt de susţinut 
pe viitor [IQBAL,  si col. 2001]. 

Dezvoltarea programelor integrate, de control parazitologic, împotriva helminţilor
de program de control necesită alternative viabile pentru folosirea antihelminticelor [

Plantele medicinale au constituit pe parcursul timpului surse constante de medicamente folosite într
gamă foarte largă de entităţi patologice [

Plantele sunt cunoscute că furnizează o sursă foarte bogată de antihelmintice, antibacteriene şi 
insecticide botanice [LEUCKART, 1876

Numeroase plante medicinale au fost folosite ca antiparazitare la animale şi
IQBAL si col. 2001, NADKARNI,  1954

În medicina tradiţională, în America de Nord şi Mexic, seminţele de dovleac au fost folosite ca agenţi 
antihelmintici dar şi pentru susţinerea tratamentului unor boli funcţionale. Este pusă în
antiinflamatorie şi cardioprotectivă a seminţelor de dovleac [
(bazate pe plante) este la fel de veche ca şi civilizaţia umană.

 
Loturile experimentale 
 
Pentru realizarea experimentul

din comuna Adea judeţul Arad, al cărui status parazitar a fost în prealabil stabilit în urma sacrificărilor şi 
necropsiilor.  

Păsările supuse experimentului, tineret aviar, au fost î
tradiţional cu acces nelimitat la resursele de hrana din mediu, primind şi alimentaţie din partea proprietarilor 
constituită din seminţe de diverse cereale.

Păsările au fost aduse în ferma didactică a univ
Au fost individualizate, prin numerotare. Au fost extrase randomic numerele corespunzătoare păsărilor care au 
constituit loturile experimentale (10 păsări în fiecare lot). Astfel au fost realiza
au urmat a fi supuse tratamentului cu albendazol (Rombendazol 
Slovenia) - L, Parazitol – Laboratoarele Medica 
dovleac (Cucurbita sp.) – D. 

Protocolul a fost stabilit in conformitate cu ghidul de evaluare al antihelminticelor la găină şi curcă 
elaborat de WAAVP [YAZWINSKI si col. 2003

 
Antihelmintice folosite  
 

Antihelminticele clasice levamisol şi albendazol au 
producător iar dozele extractelor vegetale au fost stabilite pe baza dozei de la om extrapolată la animale şi în 
special la pasăre . 

 

 

PARAZITOL 

 
Compozitie: 
Thymi herba (cimbru) 0.050g/cps, tinctura de propolis 0

0.110g/cps, Aloe vera (aloe) 0.030g/cps.
Acţiune farmacologică: 

3. CONTROLUL PARAZITOLOGIC SI CARTEAREA HELMINTOZELOR INTALNITE IN SUDUL SI VESTUL ROMANIEI 
LA PASARILE DOMESTICE 

 
 

TESTAREA EFICACITĂŢII UNOR EXTRACTE VEGETALE COMPARATIV CU ANTIHELMINTICE CLASICE
 
 

gastrointestinali au fost desemnaţi ca având cea mai mare importanţă economică la animale 
domestice pe tot globul datorită efectelor adverse asupra productivităţii [ITAGAKI, 1930

Dezvoltarea rezistenţei la antihelmintice raportată în numeroase ţări [JACKSON, 1993
] a dus la indicaţii clare că programele de control bazate exclusiv pe acestea nu sunt de susţinut 

Dezvoltarea programelor integrate, de control parazitologic, împotriva helminţilor
de program de control necesită alternative viabile pentru folosirea antihelminticelor [

Plantele medicinale au constituit pe parcursul timpului surse constante de medicamente folosite într
entităţi patologice [IQBAL,  si col. 2001]. 

Plantele sunt cunoscute că furnizează o sursă foarte bogată de antihelmintice, antibacteriene şi 
LEUCKART, 1876]. 

Numeroase plante medicinale au fost folosite ca antiparazitare la animale şi 
NADKARNI,  1954]. 

În medicina tradiţională, în America de Nord şi Mexic, seminţele de dovleac au fost folosite ca agenţi 
antihelmintici dar şi pentru susţinerea tratamentului unor boli funcţionale. Este pusă în
antiinflamatorie şi cardioprotectivă a seminţelor de dovleac [WINKLER  si col. 2005]. Istoria medicinii naturiste 
(bazate pe plante) este la fel de veche ca şi civilizaţia umană. 

Pentru realizarea experimentului au fost achiziţionate păsări domestice, dintr
din comuna Adea judeţul Arad, al cărui status parazitar a fost în prealabil stabilit în urma sacrificărilor şi 

Păsările supuse experimentului, tineret aviar, au fost întreţinute înainte de experiment în sistem liber 
tradiţional cu acces nelimitat la resursele de hrana din mediu, primind şi alimentaţie din partea proprietarilor 
constituită din seminţe de diverse cereale. 

Păsările au fost aduse în ferma didactică a universităţii (SDE) şi introduse în cuşti individuale pe baterii. 
Au fost individualizate, prin numerotare. Au fost extrase randomic numerele corespunzătoare păsărilor care au 
constituit loturile experimentale (10 păsări în fiecare lot). Astfel au fost realizate lotul martor 
au urmat a fi supuse tratamentului cu albendazol (Rombendazol - Romvac) - R, levamisol (Dehelman 

Laboratoarele Medica - P, produs naturist cu efect antihelmintic si un extract de ulei de 

Protocolul a fost stabilit in conformitate cu ghidul de evaluare al antihelminticelor la găină şi curcă 
YAZWINSKI si col. 2003]. 

 

Antihelminticele clasice levamisol şi albendazol au fost administrate in dozele recomandate de 
producător iar dozele extractelor vegetale au fost stabilite pe baza dozei de la om extrapolată la animale şi în 

(cimbru) 0.050g/cps, tinctura de propolis 0.0005 g/cps, Alii sativi bulbus

(aloe) 0.030g/cps. 
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3. CONTROLUL PARAZITOLOGIC SI CARTEAREA HELMINTOZELOR INTALNITE IN SUDUL SI VESTUL ROMANIEI 

TESTAREA EFICACITĂŢII UNOR EXTRACTE VEGETALE COMPARATIV CU ANTIHELMINTICE CLASICE 

gastrointestinali au fost desemnaţi ca având cea mai mare importanţă economică la animale 
ITAGAKI, 1930]. 

JACKSON, 1993; ROLFE, 1997, 
] a dus la indicaţii clare că programele de control bazate exclusiv pe acestea nu sunt de susţinut 

Dezvoltarea programelor integrate, de control parazitologic, împotriva helminţilor este vitală, dar astfel 
de program de control necesită alternative viabile pentru folosirea antihelminticelor [WALLER, 1999]. 

Plantele medicinale au constituit pe parcursul timpului surse constante de medicamente folosite într-o 

Plantele sunt cunoscute că furnizează o sursă foarte bogată de antihelmintice, antibacteriene şi 

 om [AKHTAR si col. 2000, 

În medicina tradiţională, în America de Nord şi Mexic, seminţele de dovleac au fost folosite ca agenţi 
antihelmintici dar şi pentru susţinerea tratamentului unor boli funcţionale. Este pusă în discuţie activitatea 

]. Istoria medicinii naturiste 

ui au fost achiziţionate păsări domestice, dintr-o gospodărie particulară 
din comuna Adea judeţul Arad, al cărui status parazitar a fost în prealabil stabilit în urma sacrificărilor şi 

ntreţinute înainte de experiment în sistem liber – 
tradiţional cu acces nelimitat la resursele de hrana din mediu, primind şi alimentaţie din partea proprietarilor 

ersităţii (SDE) şi introduse în cuşti individuale pe baterii. 
Au fost individualizate, prin numerotare. Au fost extrase randomic numerele corespunzătoare păsărilor care au 

te lotul martor – M si loturile ce 
, levamisol (Dehelman - KRKA 

, produs naturist cu efect antihelmintic si un extract de ulei de 

Protocolul a fost stabilit in conformitate cu ghidul de evaluare al antihelminticelor la găină şi curcă 

fost administrate in dozele recomandate de 
producător iar dozele extractelor vegetale au fost stabilite pe baza dozei de la om extrapolată la animale şi în 

Alii sativi bulbus (usturoi) 
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Antimicrobian, antifungic, antiviral, antiparazitar (antihelmintic, antiprotozoaric), laxativ.
Cimbrul conţine cantităţi mari de ulei volatil cu afect

Timolul, constituentul major al uleiului volatil este considerat ca având puternice efecte fungicide, 
antihelmintice, antiprotozoarice.

Tinctura de propolis are acţiuni: antihelmintică, antiprotozoarică, anti
antivirală. De asemenea este un stimulator al sistemului imunitar, fiind considerat un modificator de răspuns 
biologic (Biological Response Modifier). 

Usturoiul, prin principiile active pe care le conţine, are acţiune 
pozitive şi gram negative, antifungică.

Datorita prezenţei alicinei, tratamentul cu usturoi poate limita anumite infecţii virale (herpetice, 
gripale), mecanismul de acţiune constând în interferarea alicinei cu acizii 
proliferarea. Studiile recente au evidenţiat acţiunea benefică a usturoiului în cazul helmintozelor.

Aloe conţine ca principali compusi biologic activi responsabili de acţiunea farmacologică derivaţi 
antracenici, care acţionează la nivelul intestinului gros, deterninând creşterea peristaltismului segmentului 
terminal. 

Indicaţii: 
Parazitoze intestinale. 
Posologie: 
1 cps de 3 ori/zi timp de 10 zile, 2 săptămâni pauză, după care se repetă tratamentul înca 10 zile 

[www.medica-group.ro]. 
În urma calculului de extrapolare a dozei de la om la animale şi în special la păsări am decis că doza 

administrată va fi de 0,5 comprimate / kg g.c./zi, timp de zece zile.
 

Fig. 7. Păsări domestice in mediul natural

 

EXTRACT DE DOVLEAC 

 
Extractul de dovleac a fost reprezentat de „ulei virgin” extras prin presare la rece a seminţelor de 

Cucurbita sp. Specia cea mai frecvent cultivată este 

Antimicrobian, antifungic, antiviral, antiparazitar (antihelmintic, antiprotozoaric), laxativ.
Cimbrul conţine cantităţi mari de ulei volatil cu afecte antispasmodice, expectorante, antimicrobiene. 

Timolul, constituentul major al uleiului volatil este considerat ca având puternice efecte fungicide, 
antihelmintice, antiprotozoarice. 

Tinctura de propolis are acţiuni: antihelmintică, antiprotozoarică, antiseptică, antibiotică, antifungică, 
antivirală. De asemenea este un stimulator al sistemului imunitar, fiind considerat un modificator de răspuns 
biologic (Biological Response Modifier).  

Usturoiul, prin principiile active pe care le conţine, are acţiune antimicrobiană faţă de bacteriile gram 
pozitive şi gram negative, antifungică. 

Datorita prezenţei alicinei, tratamentul cu usturoi poate limita anumite infecţii virale (herpetice, 
gripale), mecanismul de acţiune constând în interferarea alicinei cu acizii nucleici virali, limitându
proliferarea. Studiile recente au evidenţiat acţiunea benefică a usturoiului în cazul helmintozelor.

Aloe conţine ca principali compusi biologic activi responsabili de acţiunea farmacologică derivaţi 
ză la nivelul intestinului gros, deterninând creşterea peristaltismului segmentului 

1 cps de 3 ori/zi timp de 10 zile, 2 săptămâni pauză, după care se repetă tratamentul înca 10 zile 

În urma calculului de extrapolare a dozei de la om la animale şi în special la păsări am decis că doza 
administrată va fi de 0,5 comprimate / kg g.c./zi, timp de zece zile. 

Păsări domestice in mediul natural Fig. 8. Păsări domestice infestate natural, în baterii
 
 

 
Fig. 9. Păsări tratate şi netratate sacrificate 

Extractul de dovleac a fost reprezentat de „ulei virgin” extras prin presare la rece a seminţelor de 
. Specia cea mai frecvent cultivată este Cucurbita pepo. 
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Antimicrobian, antifungic, antiviral, antiparazitar (antihelmintic, antiprotozoaric), laxativ. 
e antispasmodice, expectorante, antimicrobiene. 

Timolul, constituentul major al uleiului volatil este considerat ca având puternice efecte fungicide, 

septică, antibiotică, antifungică, 
antivirală. De asemenea este un stimulator al sistemului imunitar, fiind considerat un modificator de răspuns 

antimicrobiană faţă de bacteriile gram 

Datorita prezenţei alicinei, tratamentul cu usturoi poate limita anumite infecţii virale (herpetice, 
nucleici virali, limitându-le 

proliferarea. Studiile recente au evidenţiat acţiunea benefică a usturoiului în cazul helmintozelor. 
Aloe conţine ca principali compusi biologic activi responsabili de acţiunea farmacologică derivaţi 

ză la nivelul intestinului gros, deterninând creşterea peristaltismului segmentului 

1 cps de 3 ori/zi timp de 10 zile, 2 săptămâni pauză, după care se repetă tratamentul înca 10 zile 

În urma calculului de extrapolare a dozei de la om la animale şi în special la păsări am decis că doza 

 
infestate natural, în baterii 

Extractul de dovleac a fost reprezentat de „ulei virgin” extras prin presare la rece a seminţelor de 
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Cucurbita pepo este mult cultivat în ţara noastră, fructele servind ca nutreţ pentru animale în sistemul 
tradiţional. Are aceeaşi valoare ca şi sfecla furajeră. Unele soiuri se cultivă pentru aliment
consumându-se fructele tinere (

Încadrare sistematică: 
Regnul Plantae 
Subregnul Tracheobionta

Încrengătura Magnoliophyta

Clasa Magnoliopsida

Dovleacul este o plantă anuală cu tulpina culcată, putând atinge 10 m. Frunzele sunt mari pentalobate, 
cu sinusuri adânci. Peţiolii, ca şi frunzele, sunt acoperiţi cu peri aspri. Florile sunt mari, depăşind în dismetru 10 
cm. Ele sunt infundibuliforme, de 

Staminele sunt triadelfe. Fructele sunt mari si variate ca formă. Seminţele sunt turtite, ovate, atingând 
lungimea de 2 cm. Ele conţin ulei comestibil 
ge.ch/cjb/BotSyst/APG2/Rosid_1/100_CUC

Cucurbita (C) pepo (varianta convar. Citrullinina GREB var. Styriaca GREB

medicale are fructele cu un conţinut de până la 50% 
fitoestrogeni (1-4) [WINKLER  si col. 2005

În aceeaşi ordine de idei Cucurbita pepo

Seminţele de dovleac „cucurbita sem
acţiunea compuşilor din seminţele de dovleac asupra cestodelor [

 

ROMBENDAZOL comprimate

Compoziţie: 
Albendazol 10 mg, Excipient până la 120 m

Acţiune farmacologică: 

Albendazolul, este un endoparaziticid cu spectru foarte larg. Administrat pe cale orală 
rapid şi difuzează în toate organele şi ţesuturile producând liza viermilor, indiferent de specia şi categoria 
animalelor tratate, precum şi de localizarea paraziţilor, fie 
digestiv, a ficatului şi a diverselor ţesuturi. Este 
Trichinella spiralis), în toate formele 

Toxicitatea este redusă, fiind tolerate doze de 2
Indicaţii: 

Rombendazolul este indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcinelor, ovinelor, 
cabalinelor şi carnasierelor, pentru toţi helminţii, respectiv trematode, cestode, 
localizare. 

Rombendazolul tablete se pretează foart
greutatea animalelor cu doza pe care o calculăm fiecărui animal; în cazul 
comprimatele se pisează transformându

Posologie: 

La păsări, în tratamentul 
heterakidoza, capilarioza, singamoza), se administrează zilnic 10 mg s.a./Kg greutate vie, două zile consecutiv, 
pe care am aplicat-o şi noi în experiment.

Contraindicatii si precautii: 

Se suspenda tratamentele in perioada de monta şi în prima lună de gestaţie.
Timp de asteptare:  
Pentru animalele de măcelărie 10 zile de la ultimul tratament [
 

DEHELMAN ® pulbere 

 
Compoziţie: 
100g de pulbere conţin 11,8 g de 
Acţiune farmacoterapeutică:

este mult cultivat în ţara noastră, fructele servind ca nutreţ pentru animale în sistemul 
tradiţional. Are aceeaşi valoare ca şi sfecla furajeră. Unele soiuri se cultivă pentru aliment

var. oblonga).  

Tracheobionta 
Magnoliophyta 

Magnoliopsida 
Subclasa Dilleniidae 

Ordinul Violales 
Familia Cucurbitaceae 

Genul Cucurbita 

 

Dovleacul este o plantă anuală cu tulpina culcată, putând atinge 10 m. Frunzele sunt mari pentalobate, 
cu sinusuri adânci. Peţiolii, ca şi frunzele, sunt acoperiţi cu peri aspri. Florile sunt mari, depăşind în dismetru 10 

Ele sunt infundibuliforme, de culoare galbenă-portocalie.  
Staminele sunt triadelfe. Fructele sunt mari si variate ca formă. Seminţele sunt turtite, ovate, atingând 

lungimea de 2 cm. Ele conţin ulei comestibil  [http://www.hlasek.com/cucurbita_pepo
ge.ch/cjb/BotSyst/APG2/Rosid_1/100_CUC] 

varianta convar. Citrullinina GREB var. Styriaca GREB) dovleacul folosit în aplicaţiile 
medicale are fructele cu un conţinut de până la 50% uleiuri grase, carotenoizi, proteine, tocoferoli, fitosteroli şi 

WINKLER  si col. 2005]. 
Cucurbita pepo conţine 35 % ulei gras, fitosterină, cucurbitol, globulină, lecitină. 

Seminţele de dovleac „cucurbita semen” au acţiune vermifugă recunoscută de multă vreme. Este cunoscuta 
acţiunea compuşilor din seminţele de dovleac asupra cestodelor [AKHTAR, 2000]. 

comprimate 

, Excipient până la 120 mg (100 mg) 
 

Albendazolul, este un endoparaziticid cu spectru foarte larg. Administrat pe cale orală 
rapid şi difuzează în toate organele şi ţesuturile producând liza viermilor, indiferent de specia şi categoria 
animalelor tratate, precum şi de localizarea paraziţilor, fie la nivelul aparatului respirator sau a tubului 

a diverselor ţesuturi. Este activ faţă de trematode, cestode, nematode (inclusiv de 
), în toate formele lor de evoluţie (ouă, larve, adulţi). 

Toxicitatea este redusă, fiind tolerate doze de 2-3 ori mai mari decât cele terapeutice. 

Rombendazolul este indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcinelor, ovinelor, 
cabalinelor şi carnasierelor, pentru toţi helminţii, respectiv trematode, cestode, 

Rombendazolul tablete se pretează foarte bine pentru administrări individuale, 
greutatea animalelor cu doza pe care o calculăm fiecărui animal; în cazul când se administrează în furaj 
comprimatele se pisează transformându-se în pulbere.  

La păsări, în tratamentul trematodozelor (prostogonimoză), cestodozelor, nematodozelor (ascaridiaza, 
heterakidoza, capilarioza, singamoza), se administrează zilnic 10 mg s.a./Kg greutate vie, două zile consecutiv, 

o şi noi în experiment. 
tii:  

Se suspenda tratamentele in perioada de monta şi în prima lună de gestaţie. 

Pentru animalele de măcelărie 10 zile de la ultimul tratament [http://www.romvac.ro/

100g de pulbere conţin 11,8 g de levamisol hidrocloric. 
Acţiune farmacoterapeutică: 
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este mult cultivat în ţara noastră, fructele servind ca nutreţ pentru animale în sistemul 
tradiţional. Are aceeaşi valoare ca şi sfecla furajeră. Unele soiuri se cultivă pentru alimentaţia omului, 

Dovleacul este o plantă anuală cu tulpina culcată, putând atinge 10 m. Frunzele sunt mari pentalobate, 
cu sinusuri adânci. Peţiolii, ca şi frunzele, sunt acoperiţi cu peri aspri. Florile sunt mari, depăşind în dismetru 10 

Staminele sunt triadelfe. Fructele sunt mari si variate ca formă. Seminţele sunt turtite, ovate, atingând 
http://www.hlasek.com/cucurbita_pepo, http://www.ville-

) dovleacul folosit în aplicaţiile 
uleiuri grase, carotenoizi, proteine, tocoferoli, fitosteroli şi 

conţine 35 % ulei gras, fitosterină, cucurbitol, globulină, lecitină. 
en” au acţiune vermifugă recunoscută de multă vreme. Este cunoscuta 

Albendazolul, este un endoparaziticid cu spectru foarte larg. Administrat pe cale orală se absoarbe 
rapid şi difuzează în toate organele şi ţesuturile producând liza viermilor, indiferent de specia şi categoria 

la nivelul aparatului respirator sau a tubului 
activ faţă de trematode, cestode, nematode (inclusiv de 

3 ori mai mari decât cele terapeutice.  

Rombendazolul este indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcinelor, ovinelor, bovinelor, 
cabalinelor şi carnasierelor, pentru toţi helminţii, respectiv trematode, cestode, nematode, indiferent de 

e bine pentru administrări individuale, corelându-se 
când se administrează în furaj 

trematodozelor (prostogonimoză), cestodozelor, nematodozelor (ascaridiaza, 
heterakidoza, capilarioza, singamoza), se administrează zilnic 10 mg s.a./Kg greutate vie, două zile consecutiv, 

http://www.romvac.ro/]. 



marius.ilie@fmvt.ro 

 

Levamisol este un antihelmintic cu acţiune eficientă împotriva tuturor nematodelor gastrointestinale şi 
pulmonare la bovine, ovine, suine şi păsări. 

Pentru un tratament eficient este suficientă o singură 
nematode, imature sau dezvoltate, la speciile de animale mai sus menţionate sunt distruse. 

Indicaţii: 
Prevenirea şi tratamentul infestaţiilor cu nematode gastrointestinale şi pulmonare.
Păsări (nu în perioada de ouat, dacă ouăle sunt destinate consumului uman): 

spp., Heterakis spp., Amidostomum spp., Sygnamus spp.

Mod de administrare şi doze:

La păsări, 20 g de pulbere /100 kg greutate vie, se administrează în apa de băut. 
Medicamentul se administrează în doză unică.
Contraindicaţii: 
Nu se administrează la găini ouătoare, dacă ouăle sunt destinate consu

perioada de lactaţie, dacă laptele este destinat consumului uman şi la cele cu afecţiuni hepatice şi renale
Reacţii adverse: 

Dozele terapeutice de levamisol nu au efect toxic şi nu determină efecte adverse. 
Supradozarea poate determina o stare de excitaţie, tremurături musculare, colici la bovine şi 

hipersalivaţie la 30 de minute de la administrare. Aceste ma
3ore, fără intervenţie medicală. În cazul unor animale cu afecţiuni pulmonare determinate de infestaţii masive, 
cu forme mature de nematode pulmonare, tusea poate persista câteva zile după tratament.

Precauţii:  
Nu se vor folosi produse organofosforice cu două săptămâni anterior şi după administrarea de 

levamisol.  
Timp de aşteptare 

Păsări: carne – 3 zile. 
Prezentare: 

Ambalaje conţinând 20 g de pulbere, (cutii cu 10 ambalaje).
 
Modul de lucru  
 
Păsările au fost hrănite conform cu cerinţele fiziologice ale vârstei şi categoriei productive din care fac 

parte (concentrat creştere puicuţe 1, 25% 
În ceea ce priveşte apa, păsările au avut acces la aceasta în permanenţă.
A fost urmărit statusul 

cântărite la începutul experimentului şi la sfârşitul acestuia, iar pe parcursul experimentului au fost efectuate 
teste hematologice. 

Înainte de începerea experimentului, 10 din p
s-au stabilit speciile de paraziţi prezente şi numărul de indivizi din fiecare specie.

După constituirea loturilor experimentale păsările au fost trecute printro perioadă de acomodare de 
şapte zile. 

Pentru testul control, după cele 7 zile, care au constituit perioada de aclimatizare, păsările infestate 
natural au fost tratate cu antihelminticele precizate mai sus.

După tratament păsările au fost sacrificate, au fost recoltaţi toţi paraziţii, iden
nivelul tubului digestiv al fiecărui individ supus studiului.

Eficacitatea compuşilor folosiţi a fost determinată prin compararea numărului de paraziţi proveniţi de la 
lotul control cu cei de la loturile tratate. Procentual, eficaci

 

 
Testul critic nu este recomandat în mod curent pentru că există eliminări spontane de viermi în mod 

natural, fără acţiunea medicamentelor. 
Pentru acest test se folosesc minim 10 păsări pentru fiecare specie de parazit. Fecalele sunt recoltate 

zilnic de la fiecare pasăre (păsările sunt întreţinute în cuşti individuale) timp de 7 zile de la tratament, după care 

Procentual  
eficacitatea = 

Levamisol este un antihelmintic cu acţiune eficientă împotriva tuturor nematodelor gastrointestinale şi 
pulmonare la bovine, ovine, suine şi păsări.  

Pentru un tratament eficient este suficientă o singură administrare a preparatului, toate formele de 
nematode, imature sau dezvoltate, la speciile de animale mai sus menţionate sunt distruse. 

Prevenirea şi tratamentul infestaţiilor cu nematode gastrointestinale şi pulmonare.
de ouat, dacă ouăle sunt destinate consumului uman): 

spp., Heterakis spp., Amidostomum spp., Sygnamus spp. 

Mod de administrare şi doze: 

La păsări, 20 g de pulbere /100 kg greutate vie, se administrează în apa de băut. 
ul se administrează în doză unică. 

Nu se administrează la găini ouătoare, dacă ouăle sunt destinate consumului uman, la animale în 
perioada de lactaţie, dacă laptele este destinat consumului uman şi la cele cu afecţiuni hepatice şi renale

Dozele terapeutice de levamisol nu au efect toxic şi nu determină efecte adverse. 
Supradozarea poate determina o stare de excitaţie, tremurături musculare, colici la bovine şi 

hipersalivaţie la 30 de minute de la administrare. Aceste manifestări se remit de la sine, de regulă, după 2 
3ore, fără intervenţie medicală. În cazul unor animale cu afecţiuni pulmonare determinate de infestaţii masive, 
cu forme mature de nematode pulmonare, tusea poate persista câteva zile după tratament.

Nu se vor folosi produse organofosforice cu două săptămâni anterior şi după administrarea de 

Ambalaje conţinând 20 g de pulbere, (cutii cu 10 ambalaje). 

fost hrănite conform cu cerinţele fiziologice ale vârstei şi categoriei productive din care fac 
parte (concentrat creştere puicuţe 1, 25% - viva bio). 

În ceea ce priveşte apa, păsările au avut acces la aceasta în permanenţă. 
A fost urmărit statusul eliminărilor de helminţi zilnic pe perioada experimentului. Păsările au fost 

cântărite la începutul experimentului şi la sfârşitul acestuia, iar pe parcursul experimentului au fost efectuate 

Înainte de începerea experimentului, 10 din păsările ce urmau a fi supuse studiului au fost sacrificate si 
au stabilit speciile de paraziţi prezente şi numărul de indivizi din fiecare specie. 

După constituirea loturilor experimentale păsările au fost trecute printro perioadă de acomodare de 

, după cele 7 zile, care au constituit perioada de aclimatizare, păsările infestate 
natural au fost tratate cu antihelminticele precizate mai sus. 

După tratament păsările au fost sacrificate, au fost recoltaţi toţi paraziţii, iden
nivelul tubului digestiv al fiecărui individ supus studiului. 

Eficacitatea compuşilor folosiţi a fost determinată prin compararea numărului de paraziţi proveniţi de la 
lotul control cu cei de la loturile tratate. Procentual, eficacitatea a fost calculată după următoarea formulă:

nu este recomandat în mod curent pentru că există eliminări spontane de viermi în mod 
natural, fără acţiunea medicamentelor.  

Pentru acest test se folosesc minim 10 păsări pentru fiecare specie de parazit. Fecalele sunt recoltate 
zilnic de la fiecare pasăre (păsările sunt întreţinute în cuşti individuale) timp de 7 zile de la tratament, după care 

media numărului de viermi recoltaŃi de la lotul M
— media numărului de viermi recoltaŃi de la lotul tratat 

media numărului de viermi recoltaŃi de la lotul M
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Levamisol este un antihelmintic cu acţiune eficientă împotriva tuturor nematodelor gastrointestinale şi 

administrare a preparatului, toate formele de 
nematode, imature sau dezvoltate, la speciile de animale mai sus menţionate sunt distruse.  

Prevenirea şi tratamentul infestaţiilor cu nematode gastrointestinale şi pulmonare. 
de ouat, dacă ouăle sunt destinate consumului uman): Ascaridia spp., Capillaria 

La păsări, 20 g de pulbere /100 kg greutate vie, se administrează în apa de băut.  

mului uman, la animale în 
perioada de lactaţie, dacă laptele este destinat consumului uman şi la cele cu afecţiuni hepatice şi renale. 

Dozele terapeutice de levamisol nu au efect toxic şi nu determină efecte adverse.  
Supradozarea poate determina o stare de excitaţie, tremurături musculare, colici la bovine şi 

nifestări se remit de la sine, de regulă, după 2 – 
3ore, fără intervenţie medicală. În cazul unor animale cu afecţiuni pulmonare determinate de infestaţii masive, 
cu forme mature de nematode pulmonare, tusea poate persista câteva zile după tratament. 

Nu se vor folosi produse organofosforice cu două săptămâni anterior şi după administrarea de 

fost hrănite conform cu cerinţele fiziologice ale vârstei şi categoriei productive din care fac 

eliminărilor de helminţi zilnic pe perioada experimentului. Păsările au fost 
cântărite la începutul experimentului şi la sfârşitul acestuia, iar pe parcursul experimentului au fost efectuate 

ăsările ce urmau a fi supuse studiului au fost sacrificate si 

După constituirea loturilor experimentale păsările au fost trecute printro perioadă de acomodare de 

, după cele 7 zile, care au constituit perioada de aclimatizare, păsările infestate 

După tratament păsările au fost sacrificate, au fost recoltaţi toţi paraziţii, identificaţi şi număraţi la 

Eficacitatea compuşilor folosiţi a fost determinată prin compararea numărului de paraziţi proveniţi de la 
tatea a fost calculată după următoarea formulă: 

 

nu este recomandat în mod curent pentru că există eliminări spontane de viermi în mod 

Pentru acest test se folosesc minim 10 păsări pentru fiecare specie de parazit. Fecalele sunt recoltate 
zilnic de la fiecare pasăre (păsările sunt întreţinute în cuşti individuale) timp de 7 zile de la tratament, după care 

X 100 

Ńi de la lotul M 
Ńi de la lotul tratat  

Ńi de la lotul M 
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păsările sunt necropsiate şi reco
paraziţi (din fecale şi intestin) este considerată încărcătura helmintică care exista la momentul tratamentului.

Eficacitatea împotriva helminţilor ţintă în fiecare pasăre, 
formulă: 

 
Antihelminticele şi substanţele testate au fost administrate individual ţinând cont de greutatea fiecarei 

păsări. 

Păsările sacrificate la începutul experimentului şi necropsiate au fost parazitate cu mai multe specii de 
paraziţi si anume: Ascaridia galli

Syngamus trachea. 

 
La lotul M – martor în urma sacrificărilor au fost recoltaţi 58 de viermi din care 

Heterakis gallinarum – 25 şi cestode din genul 
necropsia subiecţilor care l-au constituit. Pe parcursul studiului în fecale au fost eliminaţi doar patru ascarizi.

Lotul L – tratat cu Dehelman

Ascaridia galli la o singură pasăre. În schimb, s
masiv helminţi în fecale, în principal două zile după tratament. Au fost identificaţi în fecalele eliminate 42 de 
ascarizi, 16 Heterakis galinarum, 2 

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Dehelmanului a fost 
următoarea: 

  Împotriva speciei 
   La testul control 
   La testul critic 

Împotriva lui Heterakis gallinarum

   La testul control 
   La testul critic 
Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor obţinute.
 
În cazul lotului R – tratat cu R

intestinală 15 Capillaria sp., 12 din intestin şi trei din guşe. În primele trei zile post terapeutic a fost observată 
eliminarea de helminţi în fecale. Au fost eliminaţi patru 
Capilaria şi Raillietina.  

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Rombendazolului a fost 
următoarea:    

 

Împotriva speciei 
   La testul control 
   La testul critic 

Împotriva lui Heterakis gallinarum

   La testul control 
   La testul critic = 100 %;

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor 
obţinute. 

Impotriva speciilor de 
   La testul control = 100 %;
   La testul critic = nu a putut fi calculată cu datele obţinute;
 

Procentual  
eficacitatea = 

păsările sunt necropsiate şi recoltaţi, identificaţi şi cuantificaţi paraziţii gastrointestinali. Toată colecţia de 
paraziţi (din fecale şi intestin) este considerată încărcătura helmintică care exista la momentul tratamentului.

Eficacitatea împotriva helminţilor ţintă în fiecare pasăre, individual este calculată după următoarea 

substanţele testate au fost administrate individual ţinând cont de greutatea fiecarei 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Păsările sacrificate la începutul experimentului şi necropsiate au fost parazitate cu mai multe specii de 

li, Heterakis gallinarum, Cheilospirura hamulosa, Raillietina sp

în urma sacrificărilor au fost recoltaţi 58 de viermi din care 
25 şi cestode din genul Raillietina – 7. La acest lot nu au fost identificate capilarii la 

au constituit. Pe parcursul studiului în fecale au fost eliminaţi doar patru ascarizi.
tratat cu Dehelman (Levamisol) la sacrificare nu a prezentat de

la o singură pasăre. În schimb, s-a constat că pe parcursul perioadei de urmărire au fost eliminaţi 
masiv helminţi în fecale, în principal două zile după tratament. Au fost identificaţi în fecalele eliminate 42 de 

, 2 Raillietina şi nicio Capililaria. 
Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Dehelmanului a fost 

Împotriva speciei Ascaridia galli: 
La testul control = 96,15 %; 

tul critic = 92,85 %; 
Heterakis gallinarum: 

La testul control = 100 %; 
La testul critic = 100 %; 

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor obţinute.

tratat cu Rombendazol (Albendazol) la sacrificare au fost recuperaţi din masa gastro 
, 12 din intestin şi trei din guşe. În primele trei zile post terapeutic a fost observată 

eliminarea de helminţi în fecale. Au fost eliminaţi patru Ascaridia galli, patru Heterakis gallinarum

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Rombendazolului a fost 

Împotriva speciei Ascaridia galli: 
La testul control = 100 %; 
La testul critic = 100 %; 

Heterakis gallinarum: 
La testul control = 100 %; 
La testul critic = 100 %; 

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor 

Impotriva speciilor de Raillietina: 
La testul control = 100 %; 
La testul critic = nu a putut fi calculată cu datele obţinute; 

 
numărul de viermi eliminaŃi în fecale

numărul de viermi eliminaŃi în fecale + numărul de viermi identifica
la necropsie 
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ltaţi, identificaţi şi cuantificaţi paraziţii gastrointestinali. Toată colecţia de 
paraziţi (din fecale şi intestin) este considerată încărcătura helmintică care exista la momentul tratamentului. 

individual este calculată după următoarea 

 

substanţele testate au fost administrate individual ţinând cont de greutatea fiecarei 

Păsările sacrificate la începutul experimentului şi necropsiate au fost parazitate cu mai multe specii de 
Raillietina sp., Capillaria sp. şi 

în urma sacrificărilor au fost recoltaţi 58 de viermi din care Ascaridia galli – 26, 
7. La acest lot nu au fost identificate capilarii la 

au constituit. Pe parcursul studiului în fecale au fost eliminaţi doar patru ascarizi. 
(Levamisol) la sacrificare nu a prezentat decât un singur individ de 

a constat că pe parcursul perioadei de urmărire au fost eliminaţi 
masiv helminţi în fecale, în principal două zile după tratament. Au fost identificaţi în fecalele eliminate 42 de 

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Dehelmanului a fost 

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor obţinute. 

(Albendazol) la sacrificare au fost recuperaţi din masa gastro 
, 12 din intestin şi trei din guşe. În primele trei zile post terapeutic a fost observată 

Heterakis gallinarum şi nicio 

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Rombendazolului a fost 

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor 

 

X 100 
i în fecale 

ărul de viermi identificaŃi 
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Eficacitatea celor patru antihelmintice la loturile supuse experimentului este redată în tabelul 

HELMINŢI IDENTIFICAŢI 

LO
TU

R
IL

E 
SU

P
U

SE
 S

TU
D

IU
LU

I 

M
 

NECROPSIE (n) 

FECALE (n) 

EFICACITATE (%) 
TEST CONTROL

TEST CRITIC

L 

NECROPSIE (n) 

FECALE (n) 

EFICACITATE (%) 
TEST CONTROL

TEST CRITIC

R
 

NECROPSIE (n) 

FECALE (n) 

EFICACITATE (%) 
TEST CONTROL

TEST CRITIC

P
 

NECROPSIE (n) 

FECALE (n) 

EFICACITATE (%) 
TEST CONTROL

TEST CRITIC

U
D

 

NECROPSIE (n) 

FECALE (n) 

EFICACITATE (%) 
TEST CONTROL

TEST CRITIC

LEGENDĂ: 
M – martor; L – levamisol; P – parazitol

Eficacitatea celor patru antihelmintice la loturile supuse experimentului este redată în tabelul 2 şi figurile 10 şi 11. 

Datele obţinute la cele cinci loturi experimentale 
 

ASCARIDIA 

GALLI 

HETERAKIS 

GALLINARUM 
CAPILLARIA SP.

26 25 0 

4 0 0 

TEST CONTROL - - - 

TEST CRITIC - - - 

1 0 0 

42 16 0 

TEST CONTROL 96,15 100 0 

TEST CRITIC 92,85 100 0 

0 0 0 

4 4 0 

TEST CONTROL 100 100 0 

TEST CRITIC 100 100 0 

8 16 4 

2 0 0 

TEST CONTROL 69,23 36,0 0 

TEST CRITIC 50 0 0 

3 34 1 

3 0 0 

TEST CONTROL 88,46 0 0 

TEST CRITIC 50 0 0 

parazitol; UD – ulei dovleac; n – număr helminţi recoltaţi 

Tabel 2 

CAPILLARIA SP. RAILLIETINA SP. 

7 

0 

- 

- 

0 

2 

0 

0 

15 

0 

100 

0 

3 

0 

57,14 

0 

6 

6 

14,48 

75 
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În cazul lotului P – tratat cu Parazitol

recuperaţi din masa gastro intestinală 31 helminţi şi anume opt 
Capillaria, şi trei Raillietina. Pe parcursul tratamentului a fost observată eliminarea a doi ascarizi în fecale. 

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Parazitolului a fost următoarea:
  Împotriva speciei 
   La testul control 
   La testul critic 

Împotriva lui Heterakis gallinarum

   La testul control 
   La testul critic = nu a putut fi calculată cu datele obţinute;

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest 
obţinute. 
  Împotriva speciilor de 
   La testul control = 57,14 %;
   La testul critic = nu a putut fi calculată cu datele obţinute;
 
În cazul lotului D – tratat cu extract uleios de Cucurbita sp.

gastro intestinală 44 helminţi din care trei au fost 
cestode din genul Raillietina. Pe parcursul tratamentului a fost observată eliminarea a 9 helminţi în fecale (şase 
Raillietina sp. şi trei Ascaridia galli

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea extractului de dovleac a fost 
următoarea: 

  Împotriva speciei 
   La testul control 
   La testul critic = 50 %;

Împotriva lui Heterakis gallinarum 

a putut fi calculată cu datele obţinute;
Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor obţinute.
  Împotriva speciilor de 
   La testul control = 14,48 %;
   La testul critic = 75 %;
 
Eficacitatea compuşilor utilizaţi în studiul nostru, calculată prin testul control a variat de la 0 la 100 %.
Specia Ascaridia galli a fost afectată diferit, în 

scăzută a avut-o parazitolul (69,23 %), urmat în ordine crescătoare de uleiul de dovlec (88,46%), levamisol 
(96,15 %) şi albendazol (100 %). 

Asupra speciei Heterakis gallinarum 

eficacitate de 36 %, pe când levamisolul şi albendazolul 100 %.
Curios este că în studiul nostru, asupra speciilor de capilarii rezultatele obţinute au făcut imposibil 

calculul eficacităţii, aceasta fiind notată 0
Cestodele din genul Raillietina

100 %. 
Parazitolul a avut o eficacitate de 57 % asupra cestodelor, iar cel mai puţin eficace a fost uleiul de dovlec 

(14,48 %). 
Testul critic, trebuie menţionat, este restricţionat pentru calcularea eficacităţii unor compuşi, mai ales 

când speciile ţintă sunt ascarizii şi cestodele, datorită eliminării spontane a acestor specii în fecale în absenţa 
tratamentului şi a formelor imature care pot scă

La finalul studiului s-a constatat că nu au fost identificate speciile 
trachea cum era de aşteptat din necropsiile efectuate în ziua anterioră începerii experimentului. Ac
poate fi pus pe eficacitatea unora dintre compuşii folosiţi la tratamentul păsărilor care au constituit loturile 
experimentale. 

Eficacitatea extractelor vegetale a fost slabă comparativ cu cea a antihelminticelor clasice în studiul 
nostru, ceea ce face a fi rezervaţi în a recomanda utilizarea acestor extracte ţinând cont si de faptul ca trebuie 
administrate timp îndelungat.  

 
Atât la începutul experimentului cât şi la sfârşitul acestuia a fost înregistrată greutatea păsărilor supuse 

tratat cu Parazitol (produs naturist cu efect antihelmintic) la sacrificare au fost 
recuperaţi din masa gastro intestinală 31 helminţi şi anume opt Ascaridia galli, 16 Heterakis gallinarum

. Pe parcursul tratamentului a fost observată eliminarea a doi ascarizi în fecale. 
Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Parazitolului a fost următoarea:

Împotriva speciei Ascaridia galli: 
a testul control = 69,23 %; 

La testul critic = 50%; 
Heterakis gallinarum: 

La testul control = 36 %; 
La testul critic = nu a putut fi calculată cu datele obţinute; 

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest 

Împotriva speciilor de Raillietina: 
La testul control = 57,14 %; 
La testul critic = nu a putut fi calculată cu datele obţinute; 

tratat cu extract uleios de Cucurbita sp. la sacrificare au fo
gastro intestinală 44 helminţi din care trei au fost Ascaridia galli, 34 Heterakis gallinarum

. Pe parcursul tratamentului a fost observată eliminarea a 9 helminţi în fecale (şase 
Ascaridia galli).  

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea extractului de dovleac a fost 

Împotriva speciei Ascaridia galli: 
La testul control = 88,46 %; 
La testul critic = 50 %; 

Heterakis gallinarum la testul control rezultatul a fost negativ, iar la testul critic nu 
a putut fi calculată cu datele obţinute; 

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor obţinute.
potriva speciilor de Raillietina: 

La testul control = 14,48 %; 
La testul critic = 75 %; 

Eficacitatea compuşilor utilizaţi în studiul nostru, calculată prin testul control a variat de la 0 la 100 %.
a fost afectată diferit, în funcţie de compusul folosit, astfel că eficacitatea cea mai 

o parazitolul (69,23 %), urmat în ordine crescătoare de uleiul de dovlec (88,46%), levamisol 
 

Heterakis gallinarum nu a avut eficacitate uleiul de dovleac. Parazitolul a avut o 
eficacitate de 36 %, pe când levamisolul şi albendazolul 100 %. 

Curios este că în studiul nostru, asupra speciilor de capilarii rezultatele obţinute au făcut imposibil 
calculul eficacităţii, aceasta fiind notată 0 %. 

Raillietina au suferit în urma tratamentului albendazol, a căr

Parazitolul a avut o eficacitate de 57 % asupra cestodelor, iar cel mai puţin eficace a fost uleiul de dovlec 

trebuie menţionat, este restricţionat pentru calcularea eficacităţii unor compuşi, mai ales 
când speciile ţintă sunt ascarizii şi cestodele, datorită eliminării spontane a acestor specii în fecale în absenţa 
tratamentului şi a formelor imature care pot scăpa cuantificării necesare efectuăriii calculului.

a constatat că nu au fost identificate speciile Cheilospirura hamulosa

cum era de aşteptat din necropsiile efectuate în ziua anterioră începerii experimentului. Ac
poate fi pus pe eficacitatea unora dintre compuşii folosiţi la tratamentul păsărilor care au constituit loturile 

Eficacitatea extractelor vegetale a fost slabă comparativ cu cea a antihelminticelor clasice în studiul 
ce face a fi rezervaţi în a recomanda utilizarea acestor extracte ţinând cont si de faptul ca trebuie 

Atât la începutul experimentului cât şi la sfârşitul acestuia a fost înregistrată greutatea păsărilor supuse 
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(produs naturist cu efect antihelmintic) la sacrificare au fost 
Heterakis gallinarum, patru 

. Pe parcursul tratamentului a fost observată eliminarea a doi ascarizi în fecale.  
Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea Parazitolului a fost următoarea: 

 
Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor 

 

la sacrificare au fost recuperaţi din masa 
Heterakis gallinarum, o Capillaria şi şase 

. Pe parcursul tratamentului a fost observată eliminarea a 9 helminţi în fecale (şase 

Calculată, după cele dou formule, a testului control şi critic, eficacitatea extractului de dovleac a fost 

la testul control rezultatul a fost negativ, iar la testul critic nu 

Împotriva capilariilor eficacitatea nu a putut fi calculată, la acest lot datorită rezultatelor obţinute. 

Eficacitatea compuşilor utilizaţi în studiul nostru, calculată prin testul control a variat de la 0 la 100 %. 
funcţie de compusul folosit, astfel că eficacitatea cea mai 

o parazitolul (69,23 %), urmat în ordine crescătoare de uleiul de dovlec (88,46%), levamisol 

te uleiul de dovleac. Parazitolul a avut o 

Curios este că în studiul nostru, asupra speciilor de capilarii rezultatele obţinute au făcut imposibil 

au suferit în urma tratamentului albendazol, a cărui eficacitate a fost de 

Parazitolul a avut o eficacitate de 57 % asupra cestodelor, iar cel mai puţin eficace a fost uleiul de dovlec 

trebuie menţionat, este restricţionat pentru calcularea eficacităţii unor compuşi, mai ales 
când speciile ţintă sunt ascarizii şi cestodele, datorită eliminării spontane a acestor specii în fecale în absenţa 

pa cuantificării necesare efectuăriii calculului. 
Cheilospirura hamulosa şi Syngamus 

cum era de aşteptat din necropsiile efectuate în ziua anterioră începerii experimentului. Acest aspect 
poate fi pus pe eficacitatea unora dintre compuşii folosiţi la tratamentul păsărilor care au constituit loturile 

Eficacitatea extractelor vegetale a fost slabă comparativ cu cea a antihelminticelor clasice în studiul 
ce face a fi rezervaţi în a recomanda utilizarea acestor extracte ţinând cont si de faptul ca trebuie 

Atât la începutul experimentului cât şi la sfârşitul acestuia a fost înregistrată greutatea păsărilor supuse 
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studiului după cum urmează: 
La lotul martor greutatea iniţială a lotului (exprimată ca medie) a fost de 1225g, iar la finalul 

experimentului media lotului a fost 1565,4g.
Lotul tratat cu produsul Dehelman a intrat în experiment cu o medie de 1248g , iar la sfârsitul pe

media a fost 1578,5g. 
Lotul tratat cu albendazol au avut o medie iniţială de 1109,5g şi una finală de 1437g.
Lotul tratat cu parazitol a avut media greutaţii iniţiale de 1549g iar media finală de 1854.
Lotul tratat cu ulei de dovleac a avut media g
Se poate constata că diferenţele între mediile iniţiale şi cele finale sunt de 340,4g pentru lotul martor, 

330g pentru lotul L, 327,5g pentru lotul R, 305g pentru lotul P şi 312,4 pentru lotul D.
 
Cum a fost precizat la materiale şi metode, la loturile supuse experimentului au fost efectuate teste 

hematologice prin care au fost studiaţi mai mulţi parametri şi anume: număr de eritrocite şi leucocite, 
hematocrit, hemoglobină, calciu, fosfor, volumul eritro
eritrocitară medie (CHEM). 

La păsările infestate, hemograma nu a evidenţiat diferenţe semnificative în privinţa valorilor medii ale 
hemoglobinei, hematocritului şi a numărului de eritrocite comparativ cu valor
indicii eritrocitari derivaţi, volumul eritrocitar mediu (VEM) şi concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie 
(CHEM) s-au încadrat în limite fiziologice. Aceste rezultate diferă de cele obţinute de alţi autori, care au 
cercetat profilul hematologic la păsări infestate experimental. Astfel, Chauhan şi col. [
precum şi Arunchalam şi col. [ARUNCHALAM  si col. 2003]
ouă embrionate de Ascaridia galli

numărului de eritrocite.  
O explicaţie la aceste rezultate ar putea fi aceea că în infestaţiile experimentale numărul de elemente 

parazitare infestante este mare şi duce la dezvolt
în infestaţiile naturale infrapopulaţia la nivelul intestinului unei păsări este formată din unu până la 30 sau 
cincizeci indivizi. 

În privinţa numărului de leucocite s
superioară a valorilor de referinţă.

 

Fig. 10. Reprezentarea grafică a eficacităţii antihelminticelor în infestaţia naturală la păsări 
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La lotul martor greutatea iniţială a lotului (exprimată ca medie) a fost de 1225g, iar la finalul 
experimentului media lotului a fost 1565,4g. 

Lotul tratat cu produsul Dehelman a intrat în experiment cu o medie de 1248g , iar la sfârsitul pe

Lotul tratat cu albendazol au avut o medie iniţială de 1109,5g şi una finală de 1437g.
Lotul tratat cu parazitol a avut media greutaţii iniţiale de 1549g iar media finală de 1854.
Lotul tratat cu ulei de dovleac a avut media greutaţii iniţiale de 948,5g iar media finală de 1260.
Se poate constata că diferenţele între mediile iniţiale şi cele finale sunt de 340,4g pentru lotul martor, 

330g pentru lotul L, 327,5g pentru lotul R, 305g pentru lotul P şi 312,4 pentru lotul D. 

fost precizat la materiale şi metode, la loturile supuse experimentului au fost efectuate teste 
hematologice prin care au fost studiaţi mai mulţi parametri şi anume: număr de eritrocite şi leucocite, 
hematocrit, hemoglobină, calciu, fosfor, volumul eritrocitar mediu (VEM), concentraţia în hemoglobină 

La păsările infestate, hemograma nu a evidenţiat diferenţe semnificative în privinţa valorilor medii ale 
hemoglobinei, hematocritului şi a numărului de eritrocite comparativ cu valorile de referinţă. De asemenea, 
indicii eritrocitari derivaţi, volumul eritrocitar mediu (VEM) şi concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie 

au încadrat în limite fiziologice. Aceste rezultate diferă de cele obţinute de alţi autori, care au 
cetat profilul hematologic la păsări infestate experimental. Astfel, Chauhan şi col. [

ARUNCHALAM  si col. 2003], în studiile efectuate pe pui infestaţi experimental cu 
Ascaridia galli, au constatat reducerea semnificativă a hemoglobinemiei, hematocritului şi a 

O explicaţie la aceste rezultate ar putea fi aceea că în infestaţiile experimentale numărul de elemente 
parazitare infestante este mare şi duce la dezvoltarea unei infrapopulaţii masive, la nivelul intestinului, pe când, 
în infestaţiile naturale infrapopulaţia la nivelul intestinului unei păsări este formată din unu până la 30 sau 

În privinţa numărului de leucocite s-a constatat o creştere, în medie, de aproximativ 20% faţă de limita 
superioară a valorilor de referinţă. 

Reprezentarea grafică a eficacităţii antihelminticelor în infestaţia naturală la păsări 
control 

A. galli H. gallinarum Raillietina sp.
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La lotul martor greutatea iniţială a lotului (exprimată ca medie) a fost de 1225g, iar la finalul 

Lotul tratat cu produsul Dehelman a intrat în experiment cu o medie de 1248g , iar la sfârsitul perioadei 

Lotul tratat cu albendazol au avut o medie iniţială de 1109,5g şi una finală de 1437g. 
Lotul tratat cu parazitol a avut media greutaţii iniţiale de 1549g iar media finală de 1854. 

reutaţii iniţiale de 948,5g iar media finală de 1260. 
Se poate constata că diferenţele între mediile iniţiale şi cele finale sunt de 340,4g pentru lotul martor, 

 

fost precizat la materiale şi metode, la loturile supuse experimentului au fost efectuate teste 
hematologice prin care au fost studiaţi mai mulţi parametri şi anume: număr de eritrocite şi leucocite, 

citar mediu (VEM), concentraţia în hemoglobină 

La păsările infestate, hemograma nu a evidenţiat diferenţe semnificative în privinţa valorilor medii ale 
ile de referinţă. De asemenea, 

indicii eritrocitari derivaţi, volumul eritrocitar mediu (VEM) şi concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie 
au încadrat în limite fiziologice. Aceste rezultate diferă de cele obţinute de alţi autori, care au 

cetat profilul hematologic la păsări infestate experimental. Astfel, Chauhan şi col. [CHAUHAN si col. 2005], 
, în studiile efectuate pe pui infestaţi experimental cu 

au constatat reducerea semnificativă a hemoglobinemiei, hematocritului şi a 

O explicaţie la aceste rezultate ar putea fi aceea că în infestaţiile experimentale numărul de elemente 
area unei infrapopulaţii masive, la nivelul intestinului, pe când, 

în infestaţiile naturale infrapopulaţia la nivelul intestinului unei păsări este formată din unu până la 30 sau 

re, în medie, de aproximativ 20% faţă de limita 

 
Reprezentarea grafică a eficacităţii antihelminticelor în infestaţia naturală la păsări – testul 
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Fig. 11. Reprezentarea grafică a eficacităţii antih
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Reprezentarea grafică a eficacităţii antihelminticelor în infestaţia naturală la păsări 

critic 

A. galli H. gallinarum Raillietina sp.

100

100

100

50

0

50

0

levamisol albendazol parazitol

21 

 

elminticelor în infestaţia naturală la păsări – testul 

Raillietina sp.

100

0 0

75

ulei dovleac



marius.ilie@fmvt.ro 

 

 
 

Rezultatele examenului hematologic în infestaţia naturală cu 

 E (mil./mmc) 

MEDIA 2,292 

STDEV 0,410387351 

MIN 1,88 

MAX 2,83 

valori de 
referinţe 

[GHERGARIU, 
2000] 

2,41± 0,30 

[PÂRVU, 
1992] 

2,7±0,25 

 
 
 
 

Rezultatele examenului hematologic în infestaţia naturală cu Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Raillietina sp, Capillaria sp 

domestice 
 

 

 

L (mii/mmc) Hct Hb g/dl Ca P 

36,15 29,072 9,29 9,83 6,96 

15,4055005 2,50593 1,463216 1,132402 0,760409 

22,3 26 7,4 8,2 6,1 

76 33,33 11,6 12,4 8,7 

20,0 - 30,0 28±3,46 8,80±1,22 11,96±0,87 7,96±0,96 

25,0±3,0 29,0±3,5 9,7±1,0 12,0±4 11,0±2 

Tabel 3 

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Raillietina sp, Capillaria sp şi Syngamus trachea la găinile 

VEM CHEM 

130,0807 31,82403 

23,61784 2,917687 

105,2632 28,20122 

175,4211 37,89611 

110±10 33,5±3 

112±12 28,3±3,3 
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În urma studiului se poate concluziona că:
� Eficacitatea parazitolului (69 %, 50 %) şi a uleiului de dovleac (88 %, 50 %) asupra 

speciei Ascaridia galli

%), atât la testul control cât şi la testul critic.
� Heterakis gallinarum 

eficacitate moderată (36 %) pe când levami
� Tratamentul cu albendazol asupra cestodelor din genul 

100%  
� Asupra cestodelor, parazitolul a avut o eficacitate mai bună (57 %) decât uleiul de 

dovleac (14 %). 
� În trat

Raillietina sp, Capillaria sp

antihelminticelor clasice.
� Inconvenientul principal al administrării diverselor prepa

administrarea indelungată.
� Produsele naturiste deşi sunt mai scumpe sunt ecologice şi nu poluează mediul 

înconjurător. Dacă se doreşte un produs ecologic, dar mai scump, se poate recomanda 
tratamentul antiparazitar cu extracte vegetale.

� În condiţiile parazitismului natural cu 
sp, Capillaria sp. diferenţele între mediile greutăţilor corporale, ale puilor de găină, trataţi şi 
netrataţi nu au fost semnificative.

� La păsările infestate, trat
semnificative în privinţa valorilor medii ale hemoglobinei, hematocritului şi a numărului de 
eritrocite, comparativ cu valorile de referinţă. Indicii eritrocitari derivaţi, volumul eritrocitar mediu 
(VEM) şi concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie (CHEM) s
În privinţa numărului de leucocite s
limita superioară a valorilor de referinţă.

ASIGURAREA MATERIALULUI BIOLOGIC IN VEDEREA STABILIRII HELMINTOFAUNEI IN SUD VESTUL 

 
Pentru determinarea distribuţiei geografice a helminţilor, cu localizare gastro

la păsările domestice, întreţinute în sistem liber 
deplasări în teritoriul propus pentru supraveghere de unde s
întreţinute în gospodăriile populaţiei. 

Studiul a fost efectuat în perioada 2002 
Arad. 

Teritoriul propus pentru supraveghere a fost stabilit după cum urmează:
 

♦ Olt: 

Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, Deveselu.

♦ Dolj: 

♦ Mehedinţi: 

Lunca Banului; 

♦ Caraş 

Armeniş;

♦ Timiş:

Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, 
Sinandrei, Balinţ.

♦ Arad: 

În urma studiului se poate concluziona că: 
Eficacitatea parazitolului (69 %, 50 %) şi a uleiului de dovleac (88 %, 50 %) asupra 

Ascaridia galli a fost mai slabă decât cea a levamisolului (96 %, 93 %) şi albendazolului (100 
%), atât la testul control cât şi la testul critic. 

Heterakis gallinarum nu a fost afectat de uleiul de dovleac. Parazitolul a avut o 
eficacitate moderată (36 %) pe când levamisolul şi albendazolul au fost foarte eficiente (100 %).

Tratamentul cu albendazol asupra cestodelor din genul Raillietina

Asupra cestodelor, parazitolul a avut o eficacitate mai bună (57 %) decât uleiul de 

În tratamentul infestaţiilor naturale cu Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, 

Raillietina sp, Capillaria sp. eficacitatea extractelor vegetale a fost slabă comparativ cu cea a 
antihelminticelor clasice. 

Inconvenientul principal al administrării diverselor prepa
administrarea indelungată. 

Produsele naturiste deşi sunt mai scumpe sunt ecologice şi nu poluează mediul 
înconjurător. Dacă se doreşte un produs ecologic, dar mai scump, se poate recomanda 
tratamentul antiparazitar cu extracte vegetale.  

În condiţiile parazitismului natural cu Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Raillietina 

. diferenţele între mediile greutăţilor corporale, ale puilor de găină, trataţi şi 
netrataţi nu au fost semnificative. 

La păsările infestate, tratate şi netratate, hemograma nu a evidenţiat diferenţe 
semnificative în privinţa valorilor medii ale hemoglobinei, hematocritului şi a numărului de 
eritrocite, comparativ cu valorile de referinţă. Indicii eritrocitari derivaţi, volumul eritrocitar mediu 

M) şi concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie (CHEM) s-au încadrat în limite fiziologice. 
În privinţa numărului de leucocite s-a constatat o creştere, în medie, de aproximativ 20% faţă de 
limita superioară a valorilor de referinţă. 

 
MATERIALULUI BIOLOGIC IN VEDEREA STABILIRII HELMINTOFAUNEI IN SUD VESTUL 

ROMANIEI 

Pentru determinarea distribuţiei geografice a helminţilor, cu localizare gastro
la păsările domestice, întreţinute în sistem liber – gospodăresc, în sud-vestul României au fost efectuate 
deplasări în teritoriul propus pentru supraveghere de unde s-au recoltat probe provenite de la păsări 
întreţinute în gospodăriile populaţiei.  

Studiul a fost efectuat în perioada 2002 – 2006 în judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş

Teritoriul propus pentru supraveghere a fost stabilit după cum urmează: 

� localităţile: Optaşi, Strejeşti, Priseaca, Curtişoara, Slătioara, Piatra Olt, 
Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, Deveselu. 

 
� localităţile: Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, Băileşti, Segarcea

Mehedinţi:  
� localităţile: Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, Strehaia şi 

Lunca Banului;  

Caraş – Severin:  
� localităţile: Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Sla

Armeniş; 

Timiş: 
� localităţile: Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 

Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, 
Sinandrei, Balinţ. 

 
� localităţile: Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici.

23 

Eficacitatea parazitolului (69 %, 50 %) şi a uleiului de dovleac (88 %, 50 %) asupra 
a fost mai slabă decât cea a levamisolului (96 %, 93 %) şi albendazolului (100 

nu a fost afectat de uleiul de dovleac. Parazitolul a avut o 
solul şi albendazolul au fost foarte eficiente (100 %). 

Raillietina are o eficacitate de 

Asupra cestodelor, parazitolul a avut o eficacitate mai bună (57 %) decât uleiul de 

cu Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, 

. eficacitatea extractelor vegetale a fost slabă comparativ cu cea a 

Inconvenientul principal al administrării diverselor preparate naturiste este 

Produsele naturiste deşi sunt mai scumpe sunt ecologice şi nu poluează mediul 
înconjurător. Dacă se doreşte un produs ecologic, dar mai scump, se poate recomanda 

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Raillietina 

. diferenţele între mediile greutăţilor corporale, ale puilor de găină, trataţi şi 

ate şi netratate, hemograma nu a evidenţiat diferenţe 
semnificative în privinţa valorilor medii ale hemoglobinei, hematocritului şi a numărului de 
eritrocite, comparativ cu valorile de referinţă. Indicii eritrocitari derivaţi, volumul eritrocitar mediu 

au încadrat în limite fiziologice. 
a constatat o creştere, în medie, de aproximativ 20% faţă de 

MATERIALULUI BIOLOGIC IN VEDEREA STABILIRII HELMINTOFAUNEI IN SUD VESTUL 

Pentru determinarea distribuţiei geografice a helminţilor, cu localizare gastro-intestinală şi respiratorie, 
vestul României au fost efectuate 

au recoltat probe provenite de la păsări 

Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş şi 

localităţile: Optaşi, Strejeşti, Priseaca, Curtişoara, Slătioara, Piatra Olt, 

localităţile: Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, Băileşti, Segarcea 

localităţile: Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, Strehaia şi 

localităţile: Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, 

localităţile: Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 
Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, 

are, Curtici. 
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DESCRIERE GEOGRAFICĂ A AREALULUI DE RECOLTARE
Judeţul Olt 
Situat în sudul României, pe Oltul de Jos, judeţul aparţine categoriei de judeţe mărginite de Dunăre. 

Judeţul este traversat de meridianul 24 longitudine estică şi de paralela 44 lat
o pantă înclinată de la nord la sud, măsurând 138 km şi 78 km de la est la vest. 

Suprafaţa judeţului este de 5600 km
continentală, influenţată de vânturile reci di

veri uscate. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 11,2
malul Dunării, se înregistrează cea mai ridicată media anuală a temperaturii. Tot aici sunt înregistrate şi 

temperaturi extreme (+44° C în iulie 1945 si 
este de 500 mm, cu valori mai scăzute în sud şi mai ridicate în nord. Ploile sunt scurte, torenţiale şi adesea 
însoţite de grindină. Relieful cuprinde dealuri în centru şi nord şi câmpii în sud: Câmpia Caracal, Boia şi Burnas 
[http://www.clubromania.ro]. 

Judetul Dolj 
Întinzându-se în sud-sud-

- Doljiu, care însemnă Jiul de Jos

graniţă naturală dintre România cu Bulgaria şi Serbia şi Muntenegru. Relieful apare ca nişte trepte plate care se 
ridică sub formă de piramidă, din lunca Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 pana la 350 m deasupra 
nivelului mării. Merită menţionată existenţa în sudul judeţului a celei mai mari suprafeţe nisipoase din ţară, în 
paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitaţii. 
Media anuală este de 10-11.5°C [

Judetul Mehedinţi 
Judetul Mehedinţi este situat în sud

distanţă de 192 km, de-a lungul graniţei sudice a judeţului. 
Climatul din regiune est

[http://www.clubromania.ro].  
Judetul Caraş - Severin 
Este situat în regiunea Banat, în partea de sud

Caraş-Severin se află toate cele trei trepte clasice, predominând însă relieful muntos care ocupă 65% din 
teritoriu, fiind reprezentat de Munţii Bana
considerat ca fiind un judeţ de munte. 

Relifeul muntos creşte în altitudine de la vest spre est, culminând în Munţii Godeanului, cu înălţimile lor 
de 1600-2200 m, se ridică cu mult deasupra
Locvei, Aninei, şi Dognecei, care au înălţimi cuprinse între 600 şi 1400 m. Aceşti munţi sunt separaţi de 
culoarele depresionare Bistra şi Timiş

Spre vest se întind Dealurile Ora
Câmpiei Timişului. Cea mai mică altitudine a judeţului se găseşte în zona localităţii Drencova, fiind de cca. 76 m, 
iar maximul se înregistrează în Vârful Gugu din munţii Godeanu la 2.29

Clima este de tip continental
variază în funcţie de altitudine, înregistrându
grade Celsius la munte.  

Precipitaţiile cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la 1400 mm/mp în Munţii Ţarcu şi Godeanu 
[http://ro.wikipedia.org]. 

Judetul Timiş 
Timişul, cel mai mare judeţ al ţării (8697 km pătraţi), beneficiază de un relief deosebit de varia

în partea vestică şi centrală, zona deluroasă continuată cu relief montan, în partea estică. Judetul Timiş
mai vestic judeţ al României.  

Teritoriul judeţului este traversat de râurile Timiş si Bega, iar clima este plăcută, temperat
cu influenţe mediteraneene. 

Judetul Arad 
Aradul este situat în extremitatea vestică a Ardealului, în Câmpia înaltă a Aradului, la 30 de km de Munţii 

Zărand, parte a Carpaţilor Occidentali. Traversat de la est la vest de râul Mureş, cuprinde în per
zona Pădurice, un lac natural [http://ro.wikipedia.org

 Peisajul natural al judeţului este caracterizat de prezenţa unui relief etajat de la est la vest, bine 
distribuit, de o reţea hidrografică tribu

DESCRIERE GEOGRAFICĂ A AREALULUI DE RECOLTARE

Situat în sudul României, pe Oltul de Jos, judeţul aparţine categoriei de judeţe mărginite de Dunăre. 
Judeţul este traversat de meridianul 24 longitudine estică şi de paralela 44 latitudine nordică. Judeţul apare ca 
o pantă înclinată de la nord la sud, măsurând 138 km şi 78 km de la est la vest.  

Suprafaţa judeţului este de 5600 km
2
, adică 2,3 % din suprafaţa României. Clima este temperat

continentală, influenţată de vânturile reci din nord-est şi de uscăciunea acestora, care determină ierni grele şi 

veri uscate. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 11,2° C în sud şi 9,8° C în nord. În sud, la Corabia, pe 
malul Dunării, se înregistrează cea mai ridicată media anuală a temperaturii. Tot aici sunt înregistrate şi 

C în iulie 1945 si - 32° C, în ianuarie 1924 si 1942). Media anuală a precipitaţiilor 
ste de 500 mm, cu valori mai scăzute în sud şi mai ridicate în nord. Ploile sunt scurte, torenţiale şi adesea 

însoţite de grindină. Relieful cuprinde dealuri în centru şi nord şi câmpii în sud: Câmpia Caracal, Boia şi Burnas 

-estul României, judeţul Dolj este traversat de răul Jiu, de unde îşi trage numele 
Doljiu, care însemnă Jiul de Jos. La sud, de-a lungul a 150 km, graniţa judeţului este Dunărea, 

graniţă naturală dintre România cu Bulgaria şi Serbia şi Muntenegru. Relieful apare ca nişte trepte plate care se 
ridică sub formă de piramidă, din lunca Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 pana la 350 m deasupra 

ită menţionată existenţa în sudul judeţului a celei mai mari suprafeţe nisipoase din ţară, în 
paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitaţii. 

11.5°C [http://www.clubromania.ro]. 

Judetul Mehedinţi este situat în sud-vestul României şi se întinde pe 4900 km
a lungul graniţei sudice a judeţului.  

Climatul din regiune este temperat-continental, cu ierni calde şi primăveri timpurii 
 

Este situat în regiunea Banat, în partea de sud-vest a României. Din punct de vedere geografic, în judeţul 
Severin se află toate cele trei trepte clasice, predominând însă relieful muntos care ocupă 65% din 

teritoriu, fiind reprezentat de Munţii Banatului, munţii Ţarcu-Godenu şi Munţii Cernei. De aceea el poate fi 
considerat ca fiind un judeţ de munte.  

Relifeul muntos creşte în altitudine de la vest spre est, culminând în Munţii Godeanului, cu înălţimile lor 
2200 m, se ridică cu mult deasupra părţii sudice a Munţilor Poiana Ruscă şi a munţiilor Semenic, Almăj, 

Locvei, Aninei, şi Dognecei, care au înălţimi cuprinse între 600 şi 1400 m. Aceşti munţi sunt separaţi de 
culoarele depresionare Bistra şi Timiş-Cerna.  

Spre vest se întind Dealurile Oraviţei, Doclinului şi Sacoş-Zagujeni, precum şi o porţiune restrânsă a 
Câmpiei Timişului. Cea mai mică altitudine a judeţului se găseşte în zona localităţii Drencova, fiind de cca. 76 m, 
iar maximul se înregistrează în Vârful Gugu din munţii Godeanu la 2.291 m. 

Clima este de tip continental-moderat cu influenţe submediternaneene. Temperatura medie anuală 
variază în funcţie de altitudine, înregistrându-se astfel 10-11 grade Celsius în zona deluroasă şi de câmpie şi 4

cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la 1400 mm/mp în Munţii Ţarcu şi Godeanu 

Timişul, cel mai mare judeţ al ţării (8697 km pătraţi), beneficiază de un relief deosebit de varia
în partea vestică şi centrală, zona deluroasă continuată cu relief montan, în partea estică. Judetul Timiş

Teritoriul judeţului este traversat de râurile Timiş si Bega, iar clima este plăcută, temperat

Aradul este situat în extremitatea vestică a Ardealului, în Câmpia înaltă a Aradului, la 30 de km de Munţii 
Zărand, parte a Carpaţilor Occidentali. Traversat de la est la vest de râul Mureş, cuprinde în per

http://ro.wikipedia.org]. 
Peisajul natural al judeţului este caracterizat de prezenţa unui relief etajat de la est la vest, bine 

distribuit, de o reţea hidrografică tributară în cea mai mare parte celor două râuri importante, Mureşul şi Crişul 
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DESCRIERE GEOGRAFICĂ A AREALULUI DE RECOLTARE 

Situat în sudul României, pe Oltul de Jos, judeţul aparţine categoriei de judeţe mărginite de Dunăre. 
itudine nordică. Judeţul apare ca 

, adică 2,3 % din suprafaţa României. Clima este temperat-
est şi de uscăciunea acestora, care determină ierni grele şi 

C în nord. În sud, la Corabia, pe 
malul Dunării, se înregistrează cea mai ridicată media anuală a temperaturii. Tot aici sunt înregistrate şi 

C, în ianuarie 1924 si 1942). Media anuală a precipitaţiilor 
ste de 500 mm, cu valori mai scăzute în sud şi mai ridicate în nord. Ploile sunt scurte, torenţiale şi adesea 

însoţite de grindină. Relieful cuprinde dealuri în centru şi nord şi câmpii în sud: Câmpia Caracal, Boia şi Burnas 

estul României, judeţul Dolj este traversat de răul Jiu, de unde îşi trage numele 
a lungul a 150 km, graniţa judeţului este Dunărea, care formează o 

graniţă naturală dintre România cu Bulgaria şi Serbia şi Muntenegru. Relieful apare ca nişte trepte plate care se 
ridică sub formă de piramidă, din lunca Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 pana la 350 m deasupra 

ită menţionată existenţa în sudul judeţului a celei mai mari suprafeţe nisipoase din ţară, în 
paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitaţii. 

vestul României şi se întinde pe 4900 km
2
. Dunărea curge pe o 

continental, cu ierni calde şi primăveri timpurii 

vest a României. Din punct de vedere geografic, în judeţul 
Severin se află toate cele trei trepte clasice, predominând însă relieful muntos care ocupă 65% din 

Godenu şi Munţii Cernei. De aceea el poate fi 

Relifeul muntos creşte în altitudine de la vest spre est, culminând în Munţii Godeanului, cu înălţimile lor 
părţii sudice a Munţilor Poiana Ruscă şi a munţiilor Semenic, Almăj, 

Locvei, Aninei, şi Dognecei, care au înălţimi cuprinse între 600 şi 1400 m. Aceşti munţi sunt separaţi de 

Zagujeni, precum şi o porţiune restrânsă a 
Câmpiei Timişului. Cea mai mică altitudine a judeţului se găseşte în zona localităţii Drencova, fiind de cca. 76 m, 

moderat cu influenţe submediternaneene. Temperatura medie anuală 
11 grade Celsius în zona deluroasă şi de câmpie şi 4-9 

cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la 1400 mm/mp în Munţii Ţarcu şi Godeanu 

Timişul, cel mai mare judeţ al ţării (8697 km pătraţi), beneficiază de un relief deosebit de variat: câmpie 
în partea vestică şi centrală, zona deluroasă continuată cu relief montan, în partea estică. Judetul Timiş este cel 

Teritoriul judeţului este traversat de râurile Timiş si Bega, iar clima este plăcută, temperat–continentală 

Aradul este situat în extremitatea vestică a Ardealului, în Câmpia înaltă a Aradului, la 30 de km de Munţii 
Zărand, parte a Carpaţilor Occidentali. Traversat de la est la vest de râul Mureş, cuprinde în perimetrul său, în 

Peisajul natural al judeţului este caracterizat de prezenţa unui relief etajat de la est la vest, bine 
tară în cea mai mare parte celor două râuri importante, Mureşul şi Crişul 
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Alb, de prezenţa unui climat temperat continental cu influente oceanice şi nu în ultimul rând de prezenţa unei 
flore şi faune cu elemente de mare valoare. Relieful este grupat în pro
de treapta montană, treapta dealurilor, depresiunilor şi culoarelor şi de treapta câmpiilor, fiecare grupa în 
parte reprezentând cca. 1/3 din suprafaţa totală a judeţului. 

Sub aspect climatic, judeţul Arad are ca
oceanice, cu o circulaţie a maselor de aer predominant vestică. Mediile anuale ale temperaturilor sunt cuprinse 
între 10º C în zona de câmpie şi 6º C în zona celor mai mari în

Cantităţile medii de precipitaţii ating valori cuprinse între 565
mm anual în zona dealurilor şi piemonturilor şi 800

Din punct de vedere hidrografic, suprafaţa administrativă a judeţului Arad a
hidrografice a patru mari râuri din vestul ţării: Mureşul, Crişul Alb, Crişul Negru. Vegetaţia păstrează 
caracteristicile zonale ale silvostepei fiind puternic antropizată. Vegetaţia naturală ocupă un areal mult mai 
restrâns, dar cu o bună reprezentare în zona montană [

Recoltarea probelor a constat în achiziţionarea de mase gastrointestinale şi trahei de la păsări sacrificate 
sau moarte în gospodării particulare. Probele au fost ambalate separat, individualizate şi păstrate la rece sau la 
congelator până în momentul examinării.

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara. Probele au fost supuse examenului necropsic macroscopic şi 
microscopic, iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au fost examinate prin metoda de flotaţie 
Willis. Identificarea speciilor a fost făcută pe baza
KHALIL si col. 1994, SKRYABIN, 1991 vol.

Au fost examinate 730 probe din care 457 fiind de la găină (
(Meleagris gallopavo), 84 de gâscă (
meleagris). 

Datele obţinute în urma examenelor de laborator au fost prelucrate cu ajutorul programului Microsoft 
Excel. 

DEFINITIVAREA STUDIULUI SI CARTAREA SPECIILOR

Repartiţia probelor în funcţie de specia de pasăre de la care au provenit probele şi judeţul de 
provenienţă este redată în tabelul 

Nr. 

crt. 

Specia 

examinată 

1. 
Găină 

(Gallus gallus 

domesticus)

2. 
Curcă 

(Meleagris 

gallopavo) 

3. 
Gâscă 

(Anser anser 

domesticus)

4. 

Raţă 
(Anas 

platyrhynchos 

domesticus) 

5. 
Bibilică 

(Numida 

meleagris) 

Alb, de prezenţa unui climat temperat continental cu influente oceanice şi nu în ultimul rând de prezenţa unei 
flore şi faune cu elemente de mare valoare. Relieful este grupat în proporţii aproximativ egale fiind reprezentat 
de treapta montană, treapta dealurilor, depresiunilor şi culoarelor şi de treapta câmpiilor, fiecare grupa în 
parte reprezentând cca. 1/3 din suprafaţa totală a judeţului.  

Sub aspect climatic, judeţul Arad are caracteristicile climatului temperat continentale, cu influenţe 
oceanice, cu o circulaţie a maselor de aer predominant vestică. Mediile anuale ale temperaturilor sunt cuprinse 
între 10º C în zona de câmpie şi 6º C în zona celor mai mari înălţimi.  

e medii de precipitaţii ating valori cuprinse între 565-600 mm anual în zona de câmpie, 700
mm anual în zona dealurilor şi piemonturilor şi 800-1200 mm anual în zona montană. 

Din punct de vedere hidrografic, suprafaţa administrativă a judeţului Arad a
hidrografice a patru mari râuri din vestul ţării: Mureşul, Crişul Alb, Crişul Negru. Vegetaţia păstrează 
caracteristicile zonale ale silvostepei fiind puternic antropizată. Vegetaţia naturală ocupă un areal mult mai 

ă reprezentare în zona montană [http://www.cjarad.ro]. 
Recoltarea probelor a constat în achiziţionarea de mase gastrointestinale şi trahei de la păsări sacrificate 

podării particulare. Probele au fost ambalate separat, individualizate şi păstrate la rece sau la 
congelator până în momentul examinării. 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
Medicină Veterinară Timişoara. Probele au fost supuse examenului necropsic macroscopic şi 

microscopic, iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au fost examinate prin metoda de flotaţie 
Willis. Identificarea speciilor a fost făcută pe baza cheilor de determinare [BUSTA, 1980

SKRYABIN, 1991 vol. 1, 2, SKRYABIN, 1992 vol. 3, 4]. 
Au fost examinate 730 probe din care 457 fiind de la găină (Gallus gallus domesticus

84 de gâscă (Anser anser), 69 de raţă (Anas plathyrhyncos) şi opt de la bibilică (

Datele obţinute în urma examenelor de laborator au fost prelucrate cu ajutorul programului Microsoft 

 
 

DEFINITIVAREA STUDIULUI SI CARTAREA SPECIILOR EXISTENTE IN AREALUL PROPUS
 

Repartiţia probelor în funcţie de specia de pasăre de la care au provenit probele şi judeţul de 
provenienţă este redată în tabelul 4. 

Repartiţia pe judeţe a probelor supuse studiului 
 

 

Număr probe examinate 

Olt Dolj Mehedinţi 
Caraş - 
Severin 

Timiş 

Gallus gallus 

 
103 41 39 48 132 

 
33 15 14 12 20 

Anser anser 

 
30 11 10 0 19 

platyrhynchos 

 

20 11 0 10 13 

 
3 0 0 0 5 

Total probe 

25 

Alb, de prezenţa unui climat temperat continental cu influente oceanice şi nu în ultimul rând de prezenţa unei 
porţii aproximativ egale fiind reprezentat 

de treapta montană, treapta dealurilor, depresiunilor şi culoarelor şi de treapta câmpiilor, fiecare grupa în 

racteristicile climatului temperat continentale, cu influenţe 
oceanice, cu o circulaţie a maselor de aer predominant vestică. Mediile anuale ale temperaturilor sunt cuprinse 

600 mm anual în zona de câmpie, 700-800 
1200 mm anual în zona montană.  

Din punct de vedere hidrografic, suprafaţa administrativă a judeţului Arad aparţine bazinelor 
hidrografice a patru mari râuri din vestul ţării: Mureşul, Crişul Alb, Crişul Negru. Vegetaţia păstrează 
caracteristicile zonale ale silvostepei fiind puternic antropizată. Vegetaţia naturală ocupă un areal mult mai 

Recoltarea probelor a constat în achiziţionarea de mase gastrointestinale şi trahei de la păsări sacrificate 
podării particulare. Probele au fost ambalate separat, individualizate şi păstrate la rece sau la 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 
Medicină Veterinară Timişoara. Probele au fost supuse examenului necropsic macroscopic şi 

microscopic, iar din conţinutul acestora au fost prelevate fecale care au fost examinate prin metoda de flotaţie 
BUSTA, 1980, ECKERT si col. 1992, 

Gallus gallus domesticus), 112 de curcă 
) şi opt de la bibilică (Numida 

Datele obţinute în urma examenelor de laborator au fost prelucrate cu ajutorul programului Microsoft 

EXISTENTE IN AREALUL PROPUS 

Repartiţia probelor în funcţie de specia de pasăre de la care au provenit probele şi judeţul de 

Tabel 4 
 

Total 
Arad 

94 457 

18 112 

14 84 

15 69 

0 8 

730 
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HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL OLT 

În urma examinării probelor provenite de la 
vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 
speciilor de helminţi după cum urmează:

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 46 probe din 103;
� Heterakisgallinar

� Capillaria sp. s-
Din cadrul cestodelor: 
� Raillietina sp. a fost întâlnită la 11 din cele 103 intestine subţiri;
� Choanotaenia infundibulum 

� Syngamus trachea

103; 
� Gongylonema ingluvicola

� Cheilospirura hamulosa

Proporţia helminţilor la găină, raportată la 
următoarea: Ascaridia galli 45 %, 
Choanotaenia infundibulum 8 %, 
2 %.  

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 32 probe din 103, ceea ce reprezintă aproximativ o treime, adică un 
procent de 31. 

Din cele 103 probe examinate 36 din 103 adică 35% au fost negative din punct de vedere parazitar la 
examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator.

Ascaridia galli a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate. Specia mai sus
amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 
vârsta de două luni. 

Heterakis gallinarum a urmat specia 
de capillarii şi cestode. Într-un procent foarte mic au fost identificate speciile 
ingluvicola şi Chelospirura hamulosa

Dintre speciile aparţinând genului 
R. cesticillus la trei găini, 3 % şi R. echinobothrida, 

Din genul Capillaria, au fost identificate in intestinul subţire 
cecuri la 4 %. 

În urma examenului necropsic al cadavrelor de pui de găină (cu vârsta de aproximativ două luni) s
constatat că moartea acestora s
trachea în lumenul traheal. 

La curcă (Meleagris gallopavo

� Ascaridia galli

� Capillaria sp

� Syngamus trachea

Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Prezenţa nematodului 
trachea a fost observată la puii de curcă, care au fost găsiţi morţi. 

La cele 33 probe examinate a
67% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 6 % din probe, adică două din 33.

La cele 30 probe provenind de la 
ani au fost evidenţiate următoarele specii:

� Ascaridia galli la o singură probă, 3 %;
� Amidostomum anseris 
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În urma examinării probelor provenite de la găini (Gallus gallus domesticus) (de rasă 
vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 
speciilor de helminţi după cum urmează: 

a fost identificată la un număr de 46 probe din 103; 
Heterakisgallinarum a ocupat cecumurile la 30 găini din 103; 

-a găsit la 12 probe din 103; 

. a fost întâlnită la 11 din cele 103 intestine subţiri; 
Choanotaenia infundibulum la opt din cele 103; 
Syngamus trachea a fost identificată la trei probe, provenite de la pui găsiţi morţi, din cele 

Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată la două cadavre din cele 103;
Cheilospirura hamulosa a fost găsită la două cadavre. 

Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 
45 %, Heterakis gallinarum 29 %; Capillaria sp. 12 %; 

8 %, Syngamus trachea 3 % Gongylonema ingluvicola 2 %; 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 32 probe din 103, ceea ce reprezintă aproximativ o treime, adică un 

3 probe examinate 36 din 103 adică 35% au fost negative din punct de vedere parazitar la 
examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 

a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate. Specia mai sus
amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 

a urmat specia A. galli ca pondere în gospodăriile luate în studiu urmată de speciile 
un procent foarte mic au fost identificate speciile Syngamus trachea,

Chelospirura hamulosa. Ultimele două specii au fost identificate la câte două probe.
Dintre speciile aparţinând genului Raillietina au fost identificate Raillietina tetragona, 

R. echinobothrida, la patru găini, 4 %. 
, au fost identificate in intestinul subţire Capillaria bursata, 

În urma examenului necropsic al cadavrelor de pui de găină (cu vârsta de aproximativ două luni) s
constatat că moartea acestora s-a datorat asfixiei mecanice produsă de prezenţa cuplurilor de 

lopavo) rezultatele obţinute au fost următoarele (figura 173):
Ascaridia galli a fost identificată la şapte probe din 33; 21 %;
Capillaria sp. a fost întâlnită la patru probe din 33 examinate; 12 %; 

� C. annulata – 6 %; 
� C. anatis– 6 %; 

Syngamus trachea a fost identificată la patru probe din cele 
Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Prezenţa nematodului 

a fost observată la puii de curcă, care au fost găsiţi morţi.  
La cele 33 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 11 dintre acestea, adică la 33 %, 

67% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 6 % din probe, adică două din 33. 

La cele 30 probe provenind de la gâşte (Anser anser domesticus) cu vârsta cuprinsă între şase luni şi 2 
ani au fost evidenţiate următoarele specii: 

la o singură probă, 3 %; 
Amidostomum anseris la două probe, 7 %; 
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) (de rasă comună, hibrizi) cu 
vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 

a fost identificată la trei probe, provenite de la pui găsiţi morţi, din cele 

a fost evidenţiată la două cadavre din cele 103; 

numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 
. 12 %; Raillietina sp. 11 %; 

2 %; Cheilospirura hamulosa 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 32 probe din 103, ceea ce reprezintă aproximativ o treime, adică un 

3 probe examinate 36 din 103 adică 35% au fost negative din punct de vedere parazitar la 

a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate. Specia mai sus 
amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 

ca pondere în gospodăriile luate în studiu urmată de speciile 
Syngamus trachea, Gongylonema 

. Ultimele două specii au fost identificate la câte două probe. 
Raillietina tetragona, la patru găini, 4 % 

Capillaria bursata, 8 % şi Capillaria anatis in 

În urma examenului necropsic al cadavrelor de pui de găină (cu vârsta de aproximativ două luni) s-a 
a datorat asfixiei mecanice produsă de prezenţa cuplurilor de Syngamus 

) rezultatele obţinute au fost următoarele (figura 173): 
a fost identificată la şapte probe din 33; 21 %; 

. a fost întâlnită la patru probe din 33 examinate; 12 %;  

a fost identificată la patru probe din cele 33; 12 %;  
Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi 2 ani. Prezenţa nematodului Syngamus 

fost observată prezenţa parazitismului la 11 dintre acestea, adică la 33 %, 
67% fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 

) cu vârsta cuprinsă între şase luni şi 2 
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� Drepanidotaenia lanceolata

� Heterakis dispar

La cele 30 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 11 dintre acestea, adică la 37 %, 
63 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv 
respirator. Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 13 % din probe, adică patru 
din 30, pe când 23% din probe au prezentat o singură specie.

Probele provenind de la raţă
fost parazitate cu: 

� 
� 

Cele trei probe care au provenit de la 
indică lipsa parazitismului la aceste păsări, ci este rezultatul numărului redus de probe examinate toate 
provenind din aceeaşi gospodărie.

Distribuţia speciilor de helminţi pe localităţile de provenienţă de la nivelul judeţului nu poate fi făcută 
exact. Acest fapt se datorează numarului nu foarte mare de probe din fiecare localitate şi de la fiecare specie 
de pasăre gazdă. Ar putea fi posibilă cartarea la nivel de localitate dacă studiul ar fi efectuat într
îngustă, dar mai profundă. Însă po

Specia Ascaridia galli a fost identificată în toate localităţile de provenienţă (Optaşi, Strejeşti, Priseaca, 
Curtişoara, Slătioara, Piatra Olt, Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, D
gâşte. Nesemnalarea acestei specii la raţă nu ne face să afirmăm că acestă categorie de gazde sunt neparazitate 
de respectiva specie de nematod, ci doar că nu a fost identificată în studiul nostru la raţele din judeţu

La fel de bine răspândit este genul 
cecumurile multor găini, provenite din toate localităţile luate în studiu, însă într
Ascaridia galli, pe care de foarte multe ori îl însoţeşte la aceaşi gazdă.

Dintre speciile de capilarii identificate în judeţul Olt, 
frecvent întâlnită a fost C. anatis

Olt, a speciilor de Capillaria s-a rezumat la câteva localităţi şi anume 
Mărunţei, Caracal.  

Cestode din genul Raillietina

găini din localităţile Slătioara, Şerbăneşti, Piatra Olt, Deveselu, pe când 
identificată în Curtişoara, Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei.

Nematodul, cu localizare traheală, 
Deveselu, Slătioara. 

Gongylonema ingluvicola

hamulosa. 
Amidostomum anseris a fost identificat la păsări din Şerbăneşti, în alte localităţi nefiind pus în evidenţă 

datorită faptului că a fost examinat un număr redus de probe.
Palmipedele din localităţile Slătioara, Şerbăneşti, Curtişoara, Mărunţei au fost identificate ca fiind 

parazitate cu nematodul Heterakis

Drepanidotaenia lanceolata. 
 

Drepanidotaenia lanceolata la şase probe, 20 %; 
Heterakis dispar la şase probe, 20 %. 

La cele 30 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 11 dintre acestea, adică la 37 %, 
63 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv 
respirator. Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 13 % din probe, adică patru 
din 30, pe când 23% din probe au prezentat o singură specie. 

raţă (Anas platyrhynchos domesticus), în număr mai redus şi din trei localităţi au 

Capilaria anatis, în procent de 10; 
Cestode din genul Hymenolepis sp., 10%. 

Cele trei probe care au provenit de la bibilică (Numida meleagris) nu au fost parazitate. Acest fapt nu
indică lipsa parazitismului la aceste păsări, ci este rezultatul numărului redus de probe examinate toate 
provenind din aceeaşi gospodărie. 

Distribuţia speciilor de helminţi pe localităţile de provenienţă de la nivelul judeţului nu poate fi făcută 
Acest fapt se datorează numarului nu foarte mare de probe din fiecare localitate şi de la fiecare specie 

de pasăre gazdă. Ar putea fi posibilă cartarea la nivel de localitate dacă studiul ar fi efectuat într
îngustă, dar mai profundă. Însă poate fi întocmită o cartare a speciilor de helminţi la nivel de judeţ. 

a fost identificată în toate localităţile de provenienţă (Optaşi, Strejeşti, Priseaca, 
Curtişoara, Slătioara, Piatra Olt, Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, Deveselu) a probelor la găini, curci şi 
gâşte. Nesemnalarea acestei specii la raţă nu ne face să afirmăm că acestă categorie de gazde sunt neparazitate 
de respectiva specie de nematod, ci doar că nu a fost identificată în studiul nostru la raţele din judeţu

La fel de bine răspândit este genul Heterakis, care prin specia Heterakis gallinarum

cecumurile multor găini, provenite din toate localităţile luate în studiu, însă într-un procent ceva mai mi
, pe care de foarte multe ori îl însoţeşte la aceaşi gazdă. 

Dintre speciile de capilarii identificate în judeţul Olt, Capillaria anullata, C. anatis

C. anatis, fiind prezentă la găină, curcă şi raţă. Distribuţia geografică, la nivelul judeţului 
a rezumat la câteva localităţi şi anume Optaşi, Strejeşti, Slătioara, Şerbăneşti, 

Raillietina au fost recoltate doar de la probe reprezentate de tuburi digestive de la 
Slătioara, Şerbăneşti, Piatra Olt, Deveselu, pe când Choanotaenia

entificată în Curtişoara, Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei. 
Nematodul, cu localizare traheală, Syngamus trahea a afectat pasări din trei localitaţi şi anume Caracal, 

Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată în localităţile Şerbăneşti şi Slătioara ca şi 

a fost identificat la păsări din Şerbăneşti, în alte localităţi nefiind pus în evidenţă 
faptului că a fost examinat un număr redus de probe. 

Palmipedele din localităţile Slătioara, Şerbăneşti, Curtişoara, Mărunţei au fost identificate ca fiind 
Heterakis dispar, iar din Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei au fost afectate de cestodul 
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La cele 30 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 11 dintre acestea, adică la 37 %, 
63 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 13 % din probe, adică patru 

mai redus şi din trei localităţi au 

) nu au fost parazitate. Acest fapt nu 
indică lipsa parazitismului la aceste păsări, ci este rezultatul numărului redus de probe examinate toate 

Distribuţia speciilor de helminţi pe localităţile de provenienţă de la nivelul judeţului nu poate fi făcută 
Acest fapt se datorează numarului nu foarte mare de probe din fiecare localitate şi de la fiecare specie 

de pasăre gazdă. Ar putea fi posibilă cartarea la nivel de localitate dacă studiul ar fi efectuat într-o manieră mai 
ate fi întocmită o cartare a speciilor de helminţi la nivel de judeţ.  

a fost identificată în toate localităţile de provenienţă (Optaşi, Strejeşti, Priseaca, 
eveselu) a probelor la găini, curci şi 

gâşte. Nesemnalarea acestei specii la raţă nu ne face să afirmăm că acestă categorie de gazde sunt neparazitate 
de respectiva specie de nematod, ci doar că nu a fost identificată în studiul nostru la raţele din judeţul Olt. 

Heterakis gallinarum populează 
un procent ceva mai mic decât 

C. anatis şi C. bursata, cea mai 
, fiind prezentă la găină, curcă şi raţă. Distribuţia geografică, la nivelul judeţului 

Optaşi, Strejeşti, Slătioara, Şerbăneşti, 

au fost recoltate doar de la probe reprezentate de tuburi digestive de la 
Choanotaenia infundibulum a fost 

a afectat pasări din trei localitaţi şi anume Caracal, 

a fost evidenţiată în localităţile Şerbăneşti şi Slătioara ca şi Cheilospirura 

a fost identificat la păsări din Şerbăneşti, în alte localităţi nefiind pus în evidenţă 

Palmipedele din localităţile Slătioara, Şerbăneşti, Curtişoara, Mărunţei au fost identificate ca fiind 
ara, Şerbăneşti, Mărunţei au fost afectate de cestodul 
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Figura 

 

 
 

Figura 12. Cartarea speciilor de helminţi în judeţul Olt
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Cartarea speciilor de helminţi în judeţul Olt. 
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HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL DOLJ
 
În urma examinării celor 41 de probelor provenite de la 

comună, hibrizi) cu vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţ
privire la ponderea speciilor de helminţi după cum urmează:

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 22 probe din 41;
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp. s-
Din cadrul cestodelor: 
� Raillietina sp. a fost întâlnită la şase din cele 41 intestine subţiri.
Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de

următoarea: Ascaridia galli 54 %, 
Choanotaenia infundibulum, Syngamus

reprezentate la probele luate în lucru. 
Trebuie menţionat că unele

astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 17 probe din 41, ceea ce reprezintă un procent de 41.
Din cele 41 probe examinate 11, adică 27 %, au fost negative din punct de vedere p

necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator.
Ascaridia galli a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate. Specia mai sus 

amintită a fost identificată la toate categoriile de
vârsta de două luni. 

Heterakis gallinarum a urmat la o diferenţă de şase procente specia 
luate în studiu, urmată la rândul ei de speciile de 

Dintre speciile aparţinând genului 
echinobothrida, la două găini, 5 %.

Din genul Capillaria, au fost identificate în intestinul subţire 
Capillaria bursata, 5 % (2 probe) şi 
parazitează concomitent, existând de regulă o specie cu localizare esofagoingluvială şi una intestinală.

La curcă (Meleagris gallopavo

� Ascaridia gal

� Heterakis

� Capillaria sp

annulata la una şi C. anatis 

� Gongylonema ingluvicola

Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între 14 zile şi 2 ani. Prezenţa nematodului 
trachea nu a fost observată la pui de curcă, care au fost găsiţi morţi în judeţul Dolj. 

La cele 15 probe examinate a fost obs
%, 53 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 33 % din probe, adică două din 33.

La cele 11 probe provenind de la 
ani au fost evidenţiate următoarele specii:

� Drepanidotaenia

� Heterakis dispar

La cele 11 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la două dintre acestea, adică la 18 
%, 82 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Parazitism concomitent cu mai m
din 11. 

Făcând o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
domestice în judeţul Dolj se poate spune că speciile de nematode din genurile 
au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului. 
a fost evidenţiată în localitatea Puţuri.

Pe de altă parte, Raillietina

dispar şi Drepanidotaenia lanceolata

 
 

 
 

HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL DOLJ

În urma examinării celor 41 de probelor provenite de la găini (Gallus gallus domesticus

comună, hibrizi) cu vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu 
privire la ponderea speciilor de helminţi după cum urmează: 

a fost identificată la un număr de 22 probe din 41; 
gallinarum a ocupat cecumurile la 20 găini din 41; 

-a găsit la 12 probe din 41; 

. a fost întâlnită la şase din cele 41 intestine subţiri. 
Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 

54 %, Heterakis gallinarum48 %; Capillaria sp. 29 %; 
Syngamus trachea, Gongylonema ingluvicola şi Cheilospirura hamulosa

reprezentate la probele luate în lucru.  
Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 

astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 17 probe din 41, ceea ce reprezintă un procent de 41.
Din cele 41 probe examinate 11, adică 27 %, au fost negative din punct de vedere p

necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate. Specia mai sus 

amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 

a urmat la o diferenţă de şase procente specia A. galli, ca pondere în gospodăriile 
luate în studiu, urmată la rândul ei de speciile de capillarii şi cestode. 

Dintre speciile aparţinând genului Raillietina au fost identificate R. cesticillus

ăini, 5 %. 
, au fost identificate în intestinul subţire Capillaria annulata

5 % (2 probe) şi Capillaria anatis în cecumuri la 15 % (6 probe) . Speciile de capilarii de regulă 
parazitează concomitent, existând de regulă o specie cu localizare esofagoingluvială şi una intestinală.

Meleagris gallopavo) rezultatele obţinute au fost următoarele: 
Ascaridia galli a fost identificată la cinci probe din 15; 33 %;
Heterakis gallinarum a ocupat cecumurile la patru găini din 15; 27%;
Capillaria sp. a fost întâlnită la două probe din 15 examinate; 13 %; 
C. anatis  la una;  

Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată la un cadavru din cele 15; 7 %;
în studiu au avut vârsta cuprinsă între 14 zile şi 2 ani. Prezenţa nematodului 

nu a fost observată la pui de curcă, care au fost găsiţi morţi în judeţul Dolj.  
La cele 15 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la şapte dintre acestea, adică la 47 

%, 53 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 33 % din probe, adică două din 33. 

La cele 11 probe provenind de la gâşte (Anser anser domesticus) cu vârsta cuprinsă între şase luni şi doi 
ani au fost evidenţiate următoarele specii: 

Drepanidotaenia lanceolata la două probe, 18 %; 
dispar la două probe, 18 %; 

La cele 11 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la două dintre acestea, adică la 18 
%, 82 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 

Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 18 % din probe, adică două 

Făcând o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
domestice în judeţul Dolj se poate spune că speciile de nematode din genurile Ascaridia

la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului. 
a fost evidenţiată în localitatea Puţuri. 

Raillietina spp. au fost identificate în localităţile Puţuri, Filiaşi şi Daneţi, iar 
lanceolata au fost recoltate de la palmipede din localitatea Puţuri.
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Gallus gallus domesticus) (de rasă 
inute următoarele rezultate cu 

probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 
. 29 %; Raillietina sp. 15 %; 
Cheilospirura hamulosa nefiind 

probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 17 probe din 41, ceea ce reprezintă un procent de 41. 

Din cele 41 probe examinate 11, adică 27 %, au fost negative din punct de vedere parazitar la examenul 

a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate. Specia mai sus 
vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 

ca pondere în gospodăriile 

R. cesticillus la două găini, 5 % şi R. 

Capillaria annulata, 17 % (7 probe), 
Speciile de capilarii de regulă 

parazitează concomitent, existând de regulă o specie cu localizare esofagoingluvială şi una intestinală. 

a fost identificată la cinci probe din 15; 33 %; 
a ocupat cecumurile la patru găini din 15; 27%; 

. a fost întâlnită la două probe din 15 examinate; 13 %; Capillaria 

a fost evidenţiată la un cadavru din cele 15; 7 %; 
în studiu au avut vârsta cuprinsă între 14 zile şi 2 ani. Prezenţa nematodului Syngamus 

ervată prezenţa parazitismului la şapte dintre acestea, adică la 47 
%, 53 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 

) cu vârsta cuprinsă între şase luni şi doi 

La cele 11 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la două dintre acestea, adică la 18 
%, 82 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 

ult de o specie de helmint au prezentat 18 % din probe, adică două 

Făcând o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
Ascaridia, Heterakis şi Capillaria 

la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului. Gongylonema ingluvicola 

ăţile Puţuri, Filiaşi şi Daneţi, iar Heterakis 

au fost recoltate de la palmipede din localitatea Puţuri. 
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Figura 13. Figura 13. Cartarea speciilor de helminţi în judeţul Dolj.
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HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL MEHEDINŢI
 
În urma examinării probelor provenite de la 39 

cu vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 
speciilor de helminţi după cum urmează:

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 18 probe din 39;
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp. s-
Din cadrul cestodelor: 
� Raillietina sp. a fost întâlnită la şapte din cele 39 intestine subţiri;
� Choanotaenia infundibulum

Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examina
următoarea: Ascaridia galli 46 %, 
Choanotaenia infundibulum 3 %, 

Trebuie menţionat şi în acest caz că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai 
multe specii, astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 13 probe din 39, ceea ce reprezint

Din probele examinate 15 din 39 adică 38 % au fost negative din punct de vedere parazitar la examenul 
necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator.

Ascaridia galli a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul
amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 
vârsta de două luni. 

Heterakis gallinarum a urmat specia 
de capillarii şi cestode.  

Dintre speciile aparţinând genului 
10 %, iar în cecumuri Capillaria anatis

Genul Raillietina a fost reprezentat de 
două din probe, 10 %. 

La curcă (Meleagris gallopavo

� Ascaridia galli

� Heterakis

� Capillaria sp

� Raillietina

� Gongylonema ingluvicola

Dintre speciile aparţinând genului 
Genul Raillietina a fost reprezentat de 
în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi doi ani. 

La probele examinate, provenind de la curci, a fost observată prezenţa parazitismului la 71 %, 29 % fiind 
negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
Poliparazitism au prezentat 36 % din probe, monoparazitismul fiind reprezentat în acelaşi procent.

La cele zece probe provenind de la 
săptămâni şi doi ani au fost evidenţiate următoarele specii:

� Amidostomum

� Heterakis dispar

Din cele 10 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la patru, adică la 40 %, 60 % fiind 
negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 10 % din probe.

Facând o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
domestice în judeţul Mehedinţi se poate spune că speciile de nematode 
au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi anume Orşova, Drobeta 
Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, Strehaia 

Speciile de Raillietina au fost identificate în localităţile Orşova, Vânju Mare, Lunca Banului şi Hinova, ca şi 
speciile de Capillaria.  

Choanotaenia infundibulum

Gongylonema ingluvicola

dispar a fost recoltate de la palmipede din localitatea Orşova şi Vânju Mare, iar 
localitatea Drobeta Turnu Severin.

 
HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL MEHEDINŢI

În urma examinării probelor provenite de la 39 găini (Gallus gallus domesticus

cu vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 
speciilor de helminţi după cum urmează: 

a fost identificată la un număr de 18 probe din 39; 
gallinarum a ocupat cecumurile la 12 găini din 39; 

-a găsit la şapte probe din 39; 

. a fost întâlnită la şapte din cele 39 intestine subţiri; 
infundibulum la o probă din cele 39. 

Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 
46 %, Heterakis gallinarum 31 %; Capillaria sp. 18 %; 

3 %,  
Trebuie menţionat şi în acest caz că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai 

multe specii, astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 13 probe din 39, ceea ce reprezint
Din probele examinate 15 din 39 adică 38 % au fost negative din punct de vedere parazitar la examenul 

necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
a fost specia cu cea mai mare distribuţie în cadrul probelor examinate. Specia mai sus 

amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 

a urmat specia A. galli ca pondere în gospodăriile luate în studiu urmată de speciile 

Dintre speciile aparţinând genului Capillaria au fost identificate în guşe la patru găini 
Capillaria anatis la cinci păsări, 13 %. 

a fost reprezentat de Raillietina echinobothrida la cinci găini, 13 % şi

pavo) rezultatele obţinute au fost următoarele: 
Ascaridia galli a fost identificată la şapte probe din 14; 50 %;
Heterakis gallinarum a ocupat cecumurile la cinci curci din 14; 36 %
Capillaria sp. a fost întâlnită la o probă din 14 examinate; 7 %; 
Raillietina sp. a fost întâlnită la o probă din cele 14 intestine subţiri; 7 %;
Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată la două cadavre din cele 14; 14 %;

Dintre speciile aparţinând genului Capillaria a fost identificată Capillaria bursata

a fost reprezentat de Raillietina echinobothrida identificată la una din curci, 14 %
în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi doi ani.  

La probele examinate, provenind de la curci, a fost observată prezenţa parazitismului la 71 %, 29 % fiind 
din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 

Poliparazitism au prezentat 36 % din probe, monoparazitismul fiind reprezentat în acelaşi procent.
La cele zece probe provenind de la gâşte (Anser anser domesticus) cu vârsta cuprinsă între şase 

săptămâni şi doi ani au fost evidenţiate următoarele specii: 
Amidostomum anseris la 10 % din probe; 

dispar la patru probe, 40 %; 
Din cele 10 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la patru, adică la 40 %, 60 % fiind 

negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
t cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 10 % din probe.

Facând o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
domestice în judeţul Mehedinţi se poate spune că speciile de nematode Ascaridia galli

au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi anume Orşova, Drobeta 
Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, Strehaia şi Lunca Banului. 

au fost identificate în localităţile Orşova, Vânju Mare, Lunca Banului şi Hinova, ca şi 

infundibulum a fost identificată la o singură probă, care a provenit din localitatea Hinova.
Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată la curci din localitatea Lunca Banului şi Strehaia.
a fost recoltate de la palmipede din localitatea Orşova şi Vânju Mare, iar Amidostomum

localitatea Drobeta Turnu Severin. 
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Gallus gallus domesticus) (de rasă comună, hibrizi) 
cu vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 

te şi nu la total efectiv, a fost 
. 18 %; Raillietina sp. 18 %; 

Trebuie menţionat şi în acest caz că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai 
multe specii, astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 13 probe din 39, ceea ce reprezintă 33%. 

Din probele examinate 15 din 39 adică 38 % au fost negative din punct de vedere parazitar la examenul 

probelor examinate. Specia mai sus 
amintită a fost identificată la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la adulţi, dar nu mai repede de 

ca pondere în gospodăriile luate în studiu urmată de speciile 

au fost identificate în guşe la patru găini Capillaria anullata, 

la cinci găini, 13 % şi R. cesticillus la 

a fost identificată la şapte probe din 14; 50 %; 
a ocupat cecumurile la cinci curci din 14; 36 % 

. a fost întâlnită la o probă din 14 examinate; 7 %;  
. a fost întâlnită la o probă din cele 14 intestine subţiri; 7 %; 

e din cele 14; 14 %; 
Capillaria bursata la una din curci, 14 %. 

identificată la una din curci, 14 %. Curcile luate 

La probele examinate, provenind de la curci, a fost observată prezenţa parazitismului la 71 %, 29 % fiind 
din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 

Poliparazitism au prezentat 36 % din probe, monoparazitismul fiind reprezentat în acelaşi procent. 
) cu vârsta cuprinsă între şase 

Din cele 10 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la patru, adică la 40 %, 60 % fiind 
negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 

t cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 10 % din probe. 
Facând o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 

Ascaridia galli şi Heterakis gallinarum 
au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi anume Orşova, Drobeta 

au fost identificate în localităţile Orşova, Vânju Mare, Lunca Banului şi Hinova, ca şi 

a fost identificată la o singură probă, care a provenit din localitatea Hinova. 
a fost evidenţiată la curci din localitatea Lunca Banului şi Strehaia. Heterakis 

Amidostomum anseris din 
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Figura 14. Cartarea speciilor de helminţi în judeţul Mehedinţi
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HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL CARAŞ 
 
 
În urma examinării probelor provenite de la 

vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 
speciilor de helminţi după cum urmează:

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 33 probe din 48;
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp. s-
Din cadrul cestodelor: 
� Raillietina sp. a fost întâlnită la şapte din cele 48 intestine subţiri;
� Gongylonema ingluvicola

� Cheilospirura hamulosa

Proporţia helminţilor la găină (fig. 184), raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a 
fost următoarea: Ascaridia galli

Gongylonema ingluvicola 4 %; Cheilospirura 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 29 probe din 48, ceea ce reprezintă 60 %.

Din cele 48 probe examinate 12, adică 25 % au fost ne
necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator.

Helmintofauna prezentă la găină, în judeţul Caraş 
redată în figura 185. 

Dintre speciile aparţinând genului 
(10 %) iar din genul Capillaria, au fost identificate 
anatis (15 %). 

La curcă (Meleagris gallopavo

� Heterakis

� Capillaria sp

� Raillietina

Vârsta curcilor luate în studiu a fost cuprinsă între o lună şi doi ani. 
Dintre speciile aparţinând gen

Capillaria, au fost identificate Capillaria anullata 

La cele 12 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la zece dintre acestea, adică la 83 
%, restul fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 25 % din probe.

Probele provenind de la raţă
� 
� 

Probele parazitate au prezentat doar 
fiind negative din punct de vedere parazitar.

În ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările domestice în judeţul 
Caraş - Severin se poate spune că spec
fost identificate la probe recoltate din localităţile Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina T
Armeniş. 

Speciile de Raillietina au fost identificate în localităţile Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia. 
Gongylonema ingluvicola şi Cheilospirura hamulosa

Dintre speciile parazite la raţe Hymenolepis

 
HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL CARAŞ 

În urma examinării probelor provenite de la găini (Gallus gallus domesticus) (de rasă comună, hibrizi) cu 
tămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 

speciilor de helminţi după cum urmează: 
a fost identificată la un număr de 33 probe din 48; 

gallinarum a ocupat cecumurile la 26 găini din 48; 
-a găsit la 22 probe din 48; 

. a fost întâlnită la şapte din cele 48 intestine subţiri; 
Gongylonema ingluvicola a fost evidenţiată la două cadavre din cele 48;
Cheilospirura hamulosa a fost găsită la două cadavre. 

Proporţia helminţilor la găină (fig. 184), raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a 
caridia galli 69 %, Heterakis gallinarum 54 %; Capillaria sp. 46 %; 

Cheilospirura hamulosa 4 %.  
Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 

astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 29 probe din 48, ceea ce reprezintă 60 %. 
Din cele 48 probe examinate 12, adică 25 % au fost negative din punct de vedere parazitar la examenul 

necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
Helmintofauna prezentă la găină, în judeţul Caraş - Severin, rezultată în urma prezentului studiu este 

Dintre speciile aparţinând genului Raillietina au fost identificate R. cesticillus, 
, au fost identificate Capillaria anullata (17 %), C. bursata

Meleagris gallopavo) rezultatele obţinute au fost următoarele: 
Heterakis gallinarum a ocupat cecumurile la patru curci din cele 12 examinate; 33 %;
Capillaria sp. a fost întâlnită la opt probe din 12 examinate; 67 %; 
Raillietina sp. a fost întâlnită la 2 din cele 12 intestine subţiri; 17 %;

Vârsta curcilor luate în studiu a fost cuprinsă între o lună şi doi ani.  
Dintre speciile aparţinând genului Raillietina a fost identificată R. echinobothrida, 

Capillaria anullata (25 %;), C. bursata (42 %) şi Capillaria anatis

examinate a fost observată prezenţa parazitismului la zece dintre acestea, adică la 83 
%, restul fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 25 % din probe. 

raţă (Anas platyrhynchos domesticus), în număr de zece, au fost parazitate cu:
Ascaridia galli., în procent de 20; 
Cestode din genul Hymenolepis, 30 % 

Probele parazitate au prezentat doar o singură specie de helmint, jumătate dintre probele examinate 
fiind negative din punct de vedere parazitar. 

În ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările domestice în judeţul 
Severin se poate spune că speciile de nematode Ascaridia galli, Heterakis gallinarum

fost identificate la probe recoltate din localităţile Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina T

au fost identificate în localităţile Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia. 
Cheilospirura hamulosa au fost evidenţiate la găini din 

Hymenolepis sp. au fost identificate în localităţile Ticvaniul Mare şi Răcăjdia.
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) (de rasă comună, hibrizi) cu 
tămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 

a fost evidenţiată la două cadavre din cele 48; 

Proporţia helminţilor la găină (fig. 184), raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a 
. 46 %; Raillietina sp. 15 %; 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 

gative din punct de vedere parazitar la examenul 

Severin, rezultată în urma prezentului studiu este 

 (4 %) şi R. echinobothrida, 

C. bursata (25 %) şi Capillaria 

a ocupat cecumurile la patru curci din cele 12 examinate; 33 %; 
. a fost întâlnită la opt probe din 12 examinate; 67 %;  
. a fost întâlnită la 2 din cele 12 intestine subţiri; 17 %; 

R. echinobothrida, (17 %), iar din genul 
Capillaria anatis (17 %). 

examinate a fost observată prezenţa parazitismului la zece dintre acestea, adică la 83 
%, restul fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 

), în număr de zece, au fost parazitate cu: 

o singură specie de helmint, jumătate dintre probele examinate 

În ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările domestice în judeţul 
gallinarum şi Capillaria sp. au 

fost identificate la probe recoltate din localităţile Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, 

au fost identificate în localităţile Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia. 
 localitatea Ticvaniu Mare. 

au fost identificate în localităţile Ticvaniul Mare şi Răcăjdia. 
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Figura 15. Cartarea speciilor de helminţi în judeţul Caraş - Severin
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În urma examinării probelor provenite de la 

vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinut
speciilor de helminţi după cum urmează:

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 40 probe din 132;
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp. s-
� Gongylonema ingluvicola

� Raillietina sp. a fost întâlnită la şapte din cele 132 intestine subţiri;
� Choanotaenia infundibulum

Proporţia helminţilor la 
următoarea: Ascaridia galli 30 
Choanotaenia infundibulum 4 %, 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 26 probe din 132, ceea ce reprezintă 17 %, pe când monoparazitism 
au prezentat 30 %. 

Din cele 132 probe examinate, 66, adică 50 %, au fost negative din punct de vedere parazitar la 
examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator.

Helmintofauna prezentă la găină, în judeţul Timiş, rezultată în urma prezentului studi
figura 189. 

Dintre speciile aparţinând genului 
R. echinobothrida, (2 %), iar din genul 
Capillaria anatis (8 %). 

La curcă (Meleagris gallopavo

următoarele: 
� Ascaridia galli

� Heterakis

� Capillaria sp

� Raillietina

� Syngamus

Dintre speciile aparţinând genului 
Capillaria, au fost identificate Capillaria anullata 

La cele 20 probe examinate a fost observată prezenţa 
negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
Poliparazitism au prezentat 40 % din probe, monoparazitism având 20 %.

La cele 19 probe, provenind de
ani au fost evidenţiate următoarele specii:

� Amidostomum

� Drepanidotaenia

� Heterakis dispar

Din cele 19 gâşte au fost parazitate concomitent de mai multe specii de helminţi două, adică 11 %, 42 % 
prezentând monoparazitism, iar 40 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al 
tubului digestiv şi aparatului respirator. 

Făcând o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
domestice în judeţul Timiş se poate spune că speciile de nematode 
speciile de Capillaria au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi 
anume Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul 
Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, Sânandrei.

Speciile de Raillietina au fost identificate în localităţile Timişoara, Bărăteaz, Giarmata, Bazoşul Nou, 
Lugoj. Choanotaenia infundibulum

trachea a fost identificată în localităţile Târgovişte şi Bazoşul Nou, iar 
Heterakis dispar a fost recoltate de la palmipede din localitatea Orţişoara, Giarmata, Târgovişte, ca şi 

Amidostomum anseris. 

 
HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL TIMIŞ

În urma examinării probelor provenite de la găini (Gallus gallus domesticus) (de rasă comună, hibrizi) cu 
vârsta cuprinsă între două săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 
speciilor de helminţi după cum urmează: 

a fost identificată la un număr de 40 probe din 132; 
gallinarum a ocupat cecumurile la 27 găini din 132; 

-a găsit la 25 probe din 132; 
Gongylonema ingluvicola la o probă. 

. a fost întâlnită la şapte din cele 132 intestine subţiri; 
infundibulum la cinci din cele 132; 

Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examinate în judeţul Timiş, a fost 
30 %, Heterakis gallinarum 20 %; Capillaria sp. 19 %; 

4 %, Gongylonema ingluvicola 1 %.  
Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 

astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 26 probe din 132, ceea ce reprezintă 17 %, pe când monoparazitism 

Din cele 132 probe examinate, 66, adică 50 %, au fost negative din punct de vedere parazitar la 
examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 

Helmintofauna prezentă la găină, în judeţul Timiş, rezultată în urma prezentului studi

Dintre speciile aparţinând genului Raillietina au fost identificate R. cesticillus, (2 %), 
(2 %), iar din genul Capillaria, au fost identificate Capillaria anullata 

Meleagris gallopavo), cu vârsta cuprinsă între o lună şi doi ani rezultatele obţinute au fost 

Ascaridia galli a fost identificată la opt probe din 20; 40 %; 
Heterakis gallinarum a ocupat cecumurile la cinci găini din 20; 25 %
Capillaria sp. a fost întâlnită la şase probe din 20 examinate; 30 %; 
Raillietina sp. a fost întâlnită la două din cele 20 intestine subţiri; 10 %
Syngamus trachea a fost identificată la două din cele 20 intestine subţiri; 10 %

Dintre speciile aparţinând genului Raillietina a fost identificată R. tetragona,

Capillaria anullata (20 %), C. bursata (5 %) şi Capillaria anatis

La cele 20 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 12, adică la 60 %, 40 % fiind 
negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 
Poliparazitism au prezentat 40 % din probe, monoparazitism având 20 %. 

La cele 19 probe, provenind de la gâşte (Anser anser domesticus), cu vârsta cuprinsă între şase luni şi doi 
ani au fost evidenţiate următoarele specii: 

Amidostomum anseris la cinci probe, 26 %; 
Drepanidotaenia lanceolata la şase probe, 32 %; 

dispar la trei probe, 16 %; 
Din cele 19 gâşte au fost parazitate concomitent de mai multe specii de helminţi două, adică 11 %, 42 % 

prezentând monoparazitism, iar 40 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al 
tubului digestiv şi aparatului respirator.  

când o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
domestice în judeţul Timiş se poate spune că speciile de nematode Ascaridia galli ,

au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi 
anume Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul 

Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, Sânandrei. 
au fost identificate în localităţile Timişoara, Bărăteaz, Giarmata, Bazoşul Nou, 

infundibulum a fost identificată în localităţile Timişoara, Bazoşul Nou, Lugoj
a fost identificată în localităţile Târgovişte şi Bazoşul Nou, iar G. ingluvicola în Balinţ.

a fost recoltate de la palmipede din localitatea Orţişoara, Giarmata, Târgovişte, ca şi 
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) (de rasă comună, hibrizi) cu 
e următoarele rezultate cu privire la ponderea 

 

, raportată la numărul de probe examinate în judeţul Timiş, a fost 
. 19 %; Raillietina sp. 5 %; 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 26 probe din 132, ceea ce reprezintă 17 %, pe când monoparazitism 

Din cele 132 probe examinate, 66, adică 50 %, au fost negative din punct de vedere parazitar la 

Helmintofauna prezentă la găină, în judeţul Timiş, rezultată în urma prezentului studiu este redată în 

(2 %), R. tetragona, (2 %) şi 
Capillaria anullata (6 %), C. bursata (5 %) şi 

, cu vârsta cuprinsă între o lună şi doi ani rezultatele obţinute au fost 

 
a ocupat cecumurile la cinci găini din 20; 25 % 

. a fost întâlnită la şase probe din 20 examinate; 30 %;  
. a fost întâlnită la două din cele 20 intestine subţiri; 10 % 

două din cele 20 intestine subţiri; 10 % 
R. tetragona, (10 %), iar din genul 
Capillaria anatis (15 %). 

parazitismului la 12, adică la 60 %, 40 % fiind 
negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 

), cu vârsta cuprinsă între şase luni şi doi 

Din cele 19 gâşte au fost parazitate concomitent de mai multe specii de helminţi două, adică 11 %, 42 % 
prezentând monoparazitism, iar 40 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al 

când o analiză în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
,Heterakis gallinarum ca şi 

au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi 
anume Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul 

au fost identificate în localităţile Timişoara, Bărăteaz, Giarmata, Bazoşul Nou, 
a fost identificată în localităţile Timişoara, Bazoşul Nou, Lugoj. Syngamus 

în Balinţ. 
a fost recoltate de la palmipede din localitatea Orţişoara, Giarmata, Târgovişte, ca şi 
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Figura 

 

 
 

Figura 16. Cartarea speciilor de helminţi în judeţul Timiş
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helminţi în judeţul Timiş. 
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HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL ARAD

În urma examinării probelor provenite de la 
vârsta cuprinsă între 2 săptămâni şi 2,5 ani au
speciilor de helminţi după cum urmează:

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr de 43 probe din 94;
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp. s-
Din cadrul cestodelor: 
� Raillietina sp. a fost întâlnită la 22 din cele 94 intestine subţiri;
� Choanotaenia infundibulum

� Cheilospirura hamulosa

Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 
următoarea: Ascaridia galli 46 %, 
Choanotaenia infundibulum 8 %, 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 42 probe din 94, ceea ce reprezintă 45 %.

Din cele 94 probe examinate 27, adică 29% au fost negative
necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator.

Dintre speciile aparţinând genului 
şi R. echinobothrida, (6 %), iar din genul 
şi Capillaria anatis (20 %). 

La curcă (Meleagris gallopavo

� Ascaridia galli

� Heterakis

� Capillaria sp

� Raillietina

Dintre speciile aparţinând genului 
echinobothrida, (6 %), iar din genul 
(17 %). 

Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi doi ani. 
La cele 18 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 16 din

11 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 28 % din probe, adică cinci din 18.

La cele 14 probe provenind de la 
ani, au fost evidenţiate următoarele specii:

� Amidostomum

� Drepanidotaenia

� Heterakis dispar

� Capillaria sp. a fost întâlnită la patru probe din 14 examinate; 29 %.
Dintre speciile aparţinând genului 
La cele 14 probe examinate necropsic a fost observată prezenţa parazitismului la opt dintre acestea, 

adică la 57 %. Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 4
14 % din probe au prezentat o singură specie.

Probele provenind de la raţă
� 
� 
� 
� 

Dintre speciile aparţinând genului 
În judeţul Arad, în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 

domestice, se poate spune că speciile de nematode 
şi Raillietina au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi anume 
Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici.

Choanotaenia infundibulum

a fost identificată în localitea Sintea Mare.
lanceolata au fost recoltate de la palmipede din localităţile Arad şi Şiştarovăţ.

HELMINTOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN JUDEŢUL ARAD
 

În urma examinării probelor provenite de la găini (Gallus gallus domesticus) (de rasă comună, hibrizi) cu 
vârsta cuprinsă între 2 săptămâni şi 2,5 ani au fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 
speciilor de helminţi după cum urmează: 

a fost identificată la un număr de 43 probe din 94; 
gallinarum a ocupat cecumurile la 33 găini din 94; 

-a găsit la 29 probe din 94; 

. a fost întâlnită la 22 din cele 94 intestine subţiri; 
infundibulum la opt din cele 94; 

Cheilospirura hamulosa a fost găsită la un singur cadavru. 
Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 

46 %, Heterakis gallinarum 35 %; Capillaria sp. 31 %; 
8 %, Cheilospirura hamulosa 1 %.  

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 
astfel că poliparazitismul a fost întâlnit la 42 probe din 94, ceea ce reprezintă 45 %. 

Din cele 94 probe examinate 27, adică 29% au fost negative din punct de vedere parazitar la examenul 
necropsic al tubului digestiv şi aparatului respirator. 

Dintre speciile aparţinând genului Raillietina au fost identificate R. cesticillus, 
iar din genul Capillaria, au fost identificate Capillaria anullata 

Meleagris gallopavo) rezultatele obţinute au fost următoarele: 
Ascaridia galli a fost identificată la 11 probe din 18; 61 %; 
Heterakis gallinarum a ocupat cecumurile la cinci curci din 18; 28 %;
Capillaria sp. a fost întâlnită la cinci probe din 18 examinate; 28 %; 
Raillietina sp. a fost întâlnită la patru din cele 18 intestine subţiri; 22 %.

Dintre speciile aparţinând genului Raillietina au fost identificate R. tetragona,

iar din genul Capillaria, au fost identificate Capillaria anullata 

Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă între o lună şi doi ani.  
La cele 18 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 16 din

11 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 
respirator. Poliparazitism au prezentat 28 % din probe, adică cinci din 18. 

La cele 14 probe provenind de la gâşte (Anser anser domesticus), cu vârsta cuprinsă între şase luni şi doi 
ani, au fost evidenţiate următoarele specii: 

Amidostomum anseris la patru probe, 29 %; 
Drepanidotaenia lanceolata la trei probe, 21 %; 

dispar la patru probe, 29 %; 
. a fost întâlnită la patru probe din 14 examinate; 29 %. 

Dintre speciile aparţinând genului Capillaria, a fost identificată Capillaria anatis

La cele 14 probe examinate necropsic a fost observată prezenţa parazitismului la opt dintre acestea, 
adică la 57 %. Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 4
14 % din probe au prezentat o singură specie. 

raţă (Anas platyrhynchos domesticus), în număr de 15, au fost parazitate cu:
Ascaridia galli, în procent de 20;  
Capilaria spp., în procent de 40; 
Heterakis dispar, în procent de 40; 
Cestode din genul Hymenolepis, 20 %. 

Dintre speciile aparţinând genului Capillaria, a fost identificată Capillaria anatis

În judeţul Arad, în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
domestice, se poate spune că speciile de nematode Ascaridia galli, Heterakis gallinarum

au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi anume 
Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici. 

infundibulum a fost identificată în localităţile Arad şi Sintea Mare
a fost identificată în localitea Sintea Mare. Heterakis dispar, Amidostomum anseris

au fost recoltate de la palmipede din localităţile Arad şi Şiştarovăţ. 
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) (de rasă comună, hibrizi) cu 
fost obţinute următoarele rezultate cu privire la ponderea 

Proporţia helminţilor la găină, raportată la numărul de probe examinate şi nu la total efectiv, a fost 
. 31 %; Raillietina sp. 23 %; 

Trebuie menţionat că unele probe au prezentat infestaţie concomitentă cu două sau mai multe specii, 

din punct de vedere parazitar la examenul 

 (11 %), R. tetragona, (6 %) 
Capillaria anullata (5 %), C. bursata (5 %) 

a ocupat cecumurile la cinci curci din 18; 28 %; 
. a fost întâlnită la cinci probe din 18 examinate; 28 %;  
. a fost întâlnită la patru din cele 18 intestine subţiri; 22 %. 

R. tetragona, (17 %) şi R. 

Capillaria anullata (11 %) şi Capillaria anatis 

La cele 18 probe examinate a fost observată prezenţa parazitismului la 16 dintre acestea, adică la 89 %, 
11 % fiind negative din punct de vedere parazitar la examenul necropsic al tubului digestiv şi aparatului 

), cu vârsta cuprinsă între şase luni şi doi 

 
Capillaria anatis . 

La cele 14 probe examinate necropsic a fost observată prezenţa parazitismului la opt dintre acestea, 
adică la 57 %. Parazitism concomitent cu mai mult de o specie de helmint au prezentat 43 % din probe, pe când 

), în număr de 15, au fost parazitate cu: 

Capillaria anatis . 

În judeţul Arad, în ceea ce priveşte distribuţia geografică a speciilor de helminţi paraziţi la păsările 
gallinarum, speciile de Capillaria 

au fost identificate la probe recoltate din toate localităţile judeţului, supuse studiului şi anume 

a fost identificată în localităţile Arad şi Sintea Mare. Cheilospirura hamulosa 
anseris şi Drepanidotaenia 
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Figura 

 
 

 
 
 

Figura 17. Cartarea speciilor de helminţi în judeţul Arad
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speciilor de helminţi în judeţul Arad. 
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Prevalenţa helminţilor identificaţi la păsările domestice examinate pe parcursul studiului în sud

JUDEŢUL 
A. 

galli 

H. 

gallinarum 

Capillaria 

sp. 

Raillietina

OLT 54 30 18 

DOLJ 27 24 14 

MEHEDINŢI 25 17 8 

CARAŞ SEVERIN 35 30 30 

TIMIŞ 48 32 31 

ARAD 57 38 44 

PROBE 
POZITIVE 

246 
34,07% 

171 
23,68% 

145 
20,08% 12,12%

NR TOTAL 
PROBE 

722 722 722 

 
  

 
 

Prevalenţa helminţilor identificaţi la păsările domestice examinate pe parcursul studiului în sud-vestul României 
 
 
 

Specia de helmint (număr de probe parazitate) 

Raillietina 

sp. 

Ch. 

Infundibulum 

Hymenolepis 

spp. 

G. 

ingluvicola 

Che. 

Hamulosa 

11 8 2 2 2 

6 0 0 1 0 

8 1 0 2 0 

9 0 3 2 2 

9 5 0 1 0 

26 8 3 0 1 

69 
12,12% 

22 
3,86% 

8 
1,1% 

8 
1,40% 

5 
0,87% 

569 569 722 569 569 

 

 
 
 
 

Tabel 5 

vestul României  

S. 

trahea 

A. 

anseris 

H. 

dispar 

D. 

lanceolata 

7 2 6 6 

0 0 2 2 

0 1 4 0 

0 0 0 0 

2 5 3 6 

0 4 10 3 

9 
1,58% 

12 
7,84% 

25 
16,33% 

17 
11,11% 

569 153 153 153 
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Figura 18. Helmintofauna la găini, curci, gâşte şi raţe domestice în zona de sud
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În urma analizării tuturor
Severin, Timiş şi Arad helmintofauna la păsările domestice întreţinute în sistem tradiţional este reprezentată 
după cum urmează: 

� Ascaridia galli –
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp – 20
� 
� 
� 

� Raillietina sp. –
� 
� 
� 

� Choanotaenia infundibulum

� Hymenoepis sp

� Gongylonema ingluvicola

� Cheilospirura hamulosa

� Syngamus trachea

� Amidostomum

� Heterakis dispar

� Drepanidotaenia

Pe de altă parte, structura helmintofaunei specifică fiecărei specii de gazde supuse studiului este redată 
în cele ce urmează. 

La găină, din cele 457 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată 
nematode şi două genuri de cestode:

� Ascaridia galli –
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp – 23,41
� Raillietina sp. –
� Choanotaenia infundibulum

� Gongylonema ingluvicola

� Cheilospirura hamulosa

� Syngamus trachea

La curcă, din cele 112 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din cinci genuri de 
nematode şi un gen de cestode: 

� Ascaridia galli –
� Heterakis gallinarum

� Capillaria sp – 23,21
� Raillietina sp. –
� Gongylonema ingluvicola

� Syngamus trachea

La gâscă, din cele 84 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din patru genuri de 
nematode şi un gen de cestode: 

� Ascaridia galli –
� Capillaria sp – 4,76
� Amidostomum

� Heterakis dispar

� Drepanidotaenia

La raţă, din cele 69 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de 
nematode şi un gen de cestode: 

� Ascaridia galli –
� Capillaria sp – 11,59
� Hymenoepis sp

� Heterakis dispar

Pe parcursul studiului au fo
urma examenului parazitologic s
prezentând şi specia Capillaria obsignata

În urma analizării tuturor datelor obţinute, se poate spune că în judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş 
Severin, Timiş şi Arad helmintofauna la păsările domestice întreţinute în sistem tradiţional este reprezentată 

– 34 %; 
gallinarum – 24 %; 

20 %; 
 Capillaria annulata – 6,09 % 
 Capillaria bursata – 5,67 % 
 Capillaria anatis – 20,24 % 
– 12 %; 

 Raillietina tetragona – 2,98 % 
 Raillietina echinobothrida  - 4,56 % 
 Raillietina cesticillus – 3,69 % 

infundibulum  – 4 %; 
Hymenoepis sp. – 1 % 
Gongylonema ingluvicola – 1 %; 
Cheilospirura hamulosa – 1 %.  

trachea – 2 %; 
Amidostomum anseris – 8 %. 

dispar – 16 %;. 
Drepanidotaenia lanceolata 11 %. 

Pe de altă parte, structura helmintofaunei specifică fiecărei specii de gazde supuse studiului este redată 

, din cele 457 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din şase genuri de 
nematode şi două genuri de cestode: 

– 44,2 %; 
gallinarum – 32,38 %; 

23,41 %; 
– 13,12 %; 
infundibulum  – 4,81 %; 

Gongylonema ingluvicola – 0,87 %; 
Cheilospirura hamulosa – 1,09 %;  

trachea – 0,65 %. 
, din cele 112 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din cinci genuri de 

 
– 33,92 %; 

gallinarum – 20,53 %; 
23,21 %; 

– 8,03 %; 
Gongylonema ingluvicola – 2,67 %; 

trachea – 5,35 %. 
probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din patru genuri de 

 
– 1,19 %; 
4,76 %; 

Amidostomum anseris – 14,28 %; 
dispar – 22,61 %;. 

Drepanidotaenia lanceolata 20,23 %. 
, din cele 69 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de 

 
– 7,24 %; 
11,59 %; 

Hymenoepis sp. – 11,59 %; 
dispar – 8,69 %. 

Pe parcursul studiului au fost necropsiate şi două cadavre, provenite de la porumbel domestic, care în 
urma examenului parazitologic s-au dovedit a fi parazitate cu: Ascaridia columbae, două probe, unul din aceştia 

Capillaria obsignata. 

41 

datelor obţinute, se poate spune că în judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş – 
Severin, Timiş şi Arad helmintofauna la păsările domestice întreţinute în sistem tradiţional este reprezentată 

Pe de altă parte, structura helmintofaunei specifică fiecărei specii de gazde supuse studiului este redată 

de specii din şase genuri de 

, din cele 112 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din cinci genuri de 

probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din patru genuri de 

, din cele 69 probe, structura parazitofaunei a fost reprezentată de specii din trei genuri de 

st necropsiate şi două cadavre, provenite de la porumbel domestic, care în 
, două probe, unul din aceştia 
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Structura helmintofaunei la găinile domestice examinate pe parcursul studiului în sud

JUDEŢUL 
NR PROBE - 

GĂINĂ A. 

galli gallinae

OT 103 46 

DJ 41 22 

MH 39 18 

CS 48 33 

TM 132 40 

AR 94 43 

TOTAL 457 202 

% 100 44,2 32,38

Structura helmintofaunei la curcile domestice examinate pe parcursul studiului în sud

JUDEŢUL 
NR PROBE - 

CURCĂ 

OT 33 

DJ 15 

MH 14 

CS 12 

TM 20 

AR 18 

TOTAL 112 

% 100 

 

Structura helmintofaunei la găinile domestice examinate pe parcursul studiului în sud-vestul României 

Specia de helmint (număr de probe parazitate) 

Het. 

gallinae 

Capillaria 

sp. 
Raillietina sp. Ch.infundibulum 

ingluvicola

30 12 11 8 

20 12 6  

12 7 7 1 

26 22 7  

27 25 7 5 

33 29 22 8 

148 107 60 22 

32,38 23,41 13,12 4,81 1,09

Structura helmintofaunei la curcile domestice examinate pe parcursul studiului în sud-vestul României 

Specia de helmint (număr de probe parazitate) 

A. 

galli 

Het. 

gallinae 

Capillaria 

sp. 
Raillietina sp. 

G. 

ingluvicola

7  4   

5 4 2  1 

7 5 1 1 2 

 4 8 2  

8 5 6 2  

11 5 5 4  

38 23 26 9 3 

33,92 20,53 23,21 8,03 2,67 

Tabel 6 
vestul României  

G. 

ingluvicola 

Che. 

hamulosa 

Sy. 

trahea 

2 1 3 

   

   

2 2  

1   

 1  

5 5 3 

1,09 1,09 0,65 

Tabel 7 
vestul României  

ingluvicola 

Sy. 

trahea 

4 

 

 

 

2 

 

6 

5,35 
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Structura helmintofaunei la gâştele domestice examinate pe parcursul studiului în sud

JUDEŢUL 
NR PROBE 

GÂSCĂ

OT 30 

DJ 11 

MH 10 

CS  

TM 19 

AR 14 

TOTAL 84 

% 100 

Structura helmintofaunei la raţele domestice examinate pe parcursul studiului în sud

JUDEŢUL NR PROBE 

OT 20

DJ 11

MH  

CS 10

TM 13

AR 15

TOTAL 69

% 100

 
 

Structura helmintofaunei la gâştele domestice examinate pe parcursul studiului în sud
României  

 
 
 

NR PROBE - 
GÂSCĂ 

Specia de helmint (număr de probe parazitate)

A. 

galli 

Capillaria 

sp. 

Am. 

anseris 

 1  2 

    

   1 

   

   5 

  4 4 

 1 4 12 

 1,19 4,76 14,28 

 
 

Structura helmintofaunei la raţele domestice examinate pe parcursul studiului în sud
 
 
 
 

NR PROBE - RAŢĂ 

Specia de helmint (număr de probe parazitate)

A. 

galli 

Capillaria 

sp. 
Hymenolepis

20  2 2 

11    

    

10 2  3 

13    

15 3 6 3 

69 5 8 8 

100 7,24 11,59 11,59 

43 

 
 

Tabel 8 

Structura helmintofaunei la gâştele domestice examinate pe parcursul studiului în sud-vestul 

Specia de helmint (număr de probe parazitate) 

Het. 

dispar 

Drep. 

lanceolata 

6 6 

2 2 

4  

  

3 6 

4 3 

19 17 

22,61 20,23 

 
 
 

Tabel 9 

Structura helmintofaunei la raţele domestice examinate pe parcursul studiului în sud-vestul României  

Specia de helmint (număr de probe parazitate) 

Hymenolepis spp. 
Het. 

dispar 

 

 

 

 

 

6 

6 

 8,69 
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23,41
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18. Helmintofauna la găină în zona luată în studiu. 
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44 

0 0

HD DL

 

0 0

DL

 



marius.ilie@fmvt.ro 
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4,76

0
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Figura 20

Figura 21. 
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20. Helmintofauna la gâscă în zona luată în studiu. 

Figura 21. Helmintofauna la raţă în zona luată în studiu. 
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Răspândirea speciilor de helminţi în zona de sud vest a României, luată în studiul nostru este 
următoarea: 

o Ascaridia galli

Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, Deveselu (OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, 
Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju 
Banului (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, Armeniş 
(CARAŞ - SEVERIN); Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 
Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turce
(TIMIŞ); Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD).

o Heterakis

Piatra Olt, Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Ca
Daneţi, Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, 
Strehaia, Lunca Banului (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina 
Timiş, Armeniş (CARAŞ 
Giarmata, Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, 
Sânandrei (TIMIŞ); Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD).

o  Capillaria sp. 

(OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Vânju Mare, Lunca 
Banului, Hinova (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, 
Armeniş (CARAŞ - 
Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, Sânandrei 
(TIMIŞ); Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD).

o Raillietina

Filiaşi, Daneţi (DOLJ); Orşova, Vânju Mare, Lunca Banului, Hinova (MEHEDINŢI); Caransebeş, 
Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia (CARAŞ 
Nou, Lugoj; Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD).

o Choanotaenia

(OLT); Hinova (MEHEDINŢI); Timişoara, Bazoşul Nou, Lugoj (TIMIŞ); Arad şi Sintea Mare 
(ARAD). 

o Gongylonema ingluvicola

Banului, Strehaia (MEHEDINŢI);
o Cheilospirura hamulosa

SEVERIN) Sintea Mare (ARAD).
o Syngamus

Nou (TIMIŞ). 
o A

(MEHEDINŢI); Orţişoara, Giarmata, Târgovişte (TIMIŞ) Arad şi Şiştarovăţ (ARAD).
o Heterakis

(DOLJ); Orşova, Vânju Mare (MEHEDINŢI); Orţişoara, Giarmata, Târgovişte (TIMIŞ) Arad şi 
Şiştarovăţ (ARAD).

o Drepanidotaenia

(DOLJ); Arad şi Şiştarovăţ (ARAD).
o Hymenolepis

 
În studiul nostru nu au fost identificate trematode la nicio categorie de gazde
Trebuie menţionat faptul că raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe examinate şi nu 

la efectivul total de păsări din localităţile de unde s
consum sau mortalităţilor în gospodăriile respective.

Un studiu efectuat de Olteanu şi Stoican între anii 1956 şi 1964 a evidenţiat la găini un parazitism 
reprezentat de 33 specii de helminţi din care opt specii de trematode, 10 de cestode şi 15 de nematode. În 
acelaşi studiu, raţele au fost parazitate de 16 specii de trematode, 11 de cestode, 16 de nematode şi două de 
acantocefali, iar gâştele au fost parazitate de nouă specii de trematode, zece de cestode, opt de nematode 
[OLTEANU si col. 1963]. 

În Elveţia, Morgenstern şi 
Ascaridia galli, Capillaria sp. şi cestode la valori de 20
similare au fost raportate în Germania de către
1990]. În Statele Unite ale Americii, Edgar [

Răspândirea speciilor de helminţi în zona de sud vest a României, luată în studiul nostru este 

Ascaridia galli - Optaşi, Strejeşti, Priseaca, Curtişoara, Slătioara, Piatra Olt, 
Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, Deveselu (OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, 
Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju 
Banului (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, Armeniş 

SEVERIN); Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 
Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, Sânandrei 
(TIMIŞ); Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD). 

Heterakis gallinarum - Optaşi, Strejeşti, Priseaca, Curtişoara, Slătioara, 
Piatra Olt, Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, Deveselu (OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, 
Daneţi, Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, 
Strehaia, Lunca Banului (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina 
Timiş, Armeniş (CARAŞ - SEVERIN); Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, 
Giarmata, Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, 
Sânandrei (TIMIŞ); Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD).

Capillaria sp. - Optaşi, Strejeşti, Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal
(OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Vânju Mare, Lunca 
Banului, Hinova (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, 

 SEVERIN); Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 
Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, Sânandrei 
(TIMIŞ); Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD). 

Raillietina sp. - Slătioara, Şerbăneşti, Piatra Olt, Deveselu (OLT); Puţuri, 
Filiaşi, Daneţi (DOLJ); Orşova, Vânju Mare, Lunca Banului, Hinova (MEHEDINŢI); Caransebeş, 
Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia (CARAŞ - SEVERIN); Timişoara, Bărăteaz, Giarmata, Bazoşul 

, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD). 
Choanotaenia infundibulum - Curtişoara, Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei 

(OLT); Hinova (MEHEDINŢI); Timişoara, Bazoşul Nou, Lugoj (TIMIŞ); Arad şi Sintea Mare 

Gongylonema ingluvicola – Şerbăneşti, Slătioara (OLT); Puţuri (DOLJ) Lunca 
Strehaia (MEHEDINŢI); Ticvaniu Mare; Balinţ (TIMIŞ). 

Cheilospirura hamulosa – Şerbăneşti (OLT); Ticvaniu Mare (CARAŞ 
SEVERIN) Sintea Mare (ARAD). 

Syngamus trahea - Caracal, Deveselu, Slatioara (OLT); Târgovişte şi Bazoşul 

Amidostomum anseris – Şerbăneşti (OLT); Drobeta Turnu Severin 
(MEHEDINŢI); Orţişoara, Giarmata, Târgovişte (TIMIŞ) Arad şi Şiştarovăţ (ARAD).

Heterakis dispar - Slătioara, Şerbăneşti, Curtişoara, Mărunţei (OLT);
(DOLJ); Orşova, Vânju Mare (MEHEDINŢI); Orţişoara, Giarmata, Târgovişte (TIMIŞ) Arad şi 
Şiştarovăţ (ARAD). 

Drepanidotaenia lanceolata - Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei (OLT);
(DOLJ); Arad şi Şiştarovăţ (ARAD). 

Hymenolepis sp. - Ticvaniul Mare şi Răcăjdia (CARAŞ - 

În studiul nostru nu au fost identificate trematode la nicio categorie de gazde [ILIE, 
Trebuie menţionat faptul că raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe examinate şi nu 

la efectivul total de păsări din localităţile de unde s-au recoltat probele rezultate în urma sacrificărilor pentru 
or în gospodăriile respective. 

Un studiu efectuat de Olteanu şi Stoican între anii 1956 şi 1964 a evidenţiat la găini un parazitism 
reprezentat de 33 specii de helminţi din care opt specii de trematode, 10 de cestode şi 15 de nematode. În 

aţele au fost parazitate de 16 specii de trematode, 11 de cestode, 16 de nematode şi două de 
acantocefali, iar gâştele au fost parazitate de nouă specii de trematode, zece de cestode, opt de nematode 

În Elveţia, Morgenstern şi Lobsiger [MORGENSTERN si col.1993] raportează prevalenţa speciilor 
şi cestode la valori de 20-30%, la păsări crescute în sistem liber (free

similare au fost raportate în Germania de către Schobries şi col. [SCHOBRIES  si col. 1989
]. În Statele Unite ale Americii, Edgar [EDGAR,1953] raportează prezenţa unei largi varietăţi de helminţi la 
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Răspândirea speciilor de helminţi în zona de sud vest a României, luată în studiul nostru este 

Optaşi, Strejeşti, Priseaca, Curtişoara, Slătioara, Piatra Olt, 
Tufeni, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal, Deveselu (OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, 
Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, Strehaia, Lunca 
Banului (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, Armeniş 

SEVERIN); Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 
sc, Târgovişte, Sânandrei 

Optaşi, Strejeşti, Priseaca, Curtişoara, Slătioara, 
racal, Deveselu (OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, 

Daneţi, Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Drobeta Turnu Severin, Hinova, Vânju Mare, 
Strehaia, Lunca Banului (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina 

ERIN); Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, 
Giarmata, Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, 
Sânandrei (TIMIŞ); Arad, Şiştarovăţ, Cermei, Sintea Mare, Curtici (ARAD). 

i, Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei, Caracal 
(OLT); Filiaşi, Castranova, Puţuri, Daneţi, Băileşti, Segarcea (DOLJ); Orşova, Vânju Mare, Lunca 
Banului, Hinova (MEHEDINŢI); Caransebeş, Reşiţa, Ticvaniul Mare, Răcăjdia, Slatina Timiş, 

; Timişoara, Comloşul Mare, Bărăteaz, Orţişoara, Bogda, Giarmata, 
Sârbova, Şanoviţa, Ciacova; Bazoşul Nou, Lugoj, Sacoşul Turcesc, Târgovişte, Sânandrei 

lătioara, Şerbăneşti, Piatra Olt, Deveselu (OLT); Puţuri, 
Filiaşi, Daneţi (DOLJ); Orşova, Vânju Mare, Lunca Banului, Hinova (MEHEDINŢI); Caransebeş, 

SEVERIN); Timişoara, Bărăteaz, Giarmata, Bazoşul 

Curtişoara, Slătioara, Şerbăneşti, Mărunţei 
(OLT); Hinova (MEHEDINŢI); Timişoara, Bazoşul Nou, Lugoj (TIMIŞ); Arad şi Sintea Mare 

Şerbăneşti, Slătioara (OLT); Puţuri (DOLJ) Lunca 

Şerbăneşti (OLT); Ticvaniu Mare (CARAŞ - 

(OLT); Târgovişte şi Bazoşul 

Drobeta Turnu Severin 
(MEHEDINŢI); Orţişoara, Giarmata, Târgovişte (TIMIŞ) Arad şi Şiştarovăţ (ARAD). 

Slătioara, Şerbăneşti, Curtişoara, Mărunţei (OLT); Puţuri 
(DOLJ); Orşova, Vânju Mare (MEHEDINŢI); Orţişoara, Giarmata, Târgovişte (TIMIŞ) Arad şi 

tioara, Şerbăneşti, Mărunţei (OLT); Puţuri 

 SEVERIN). 

ILIE, 2003, 2005, 2006].  
Trebuie menţionat faptul că raportările procentuale au fost făcute la numărul de probe examinate şi nu 

au recoltat probele rezultate în urma sacrificărilor pentru 

Un studiu efectuat de Olteanu şi Stoican între anii 1956 şi 1964 a evidenţiat la găini un parazitism 
reprezentat de 33 specii de helminţi din care opt specii de trematode, 10 de cestode şi 15 de nematode. În 

aţele au fost parazitate de 16 specii de trematode, 11 de cestode, 16 de nematode şi două de 
acantocefali, iar gâştele au fost parazitate de nouă specii de trematode, zece de cestode, opt de nematode 

] raportează prevalenţa speciilor 
30%, la păsări crescute în sistem liber (free-range). Date 

SCHOBRIES  si col. 1989], şi Zeller [ZELLER, 
] raportează prezenţa unei largi varietăţi de helminţi la 
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păsări şi anume: Ascaridia galli, Heterakis

hamulosa Oxyspirura mansoni, Gongylonema ingluvicola

prevalenţa speciei A. galli ca fiind 40%, 
comerciale din statul Arkansas. 

Borcovcova [BORKOVCOVA, 1999
flotaţie, din care a rezultat că găinile au fost parazitate de 
infundibulum (1,5 %), Syngamus trachea

Capillaria sp. (19,55 %). 
Prevalenţa helminţilor gastrointestinali în diferite sisteme de producţie a fost stabilită şi de Permin şi col. 

[PERMIN si col. 1999] în Danemarca. În studiul acestora au fost examinate găini provenite din sistemul de 
creştere organic, pe aşternut permanent 
de creştere a părinţilor de broileri în care helminţii sunt identificaţi rar. 
frecvent întâlnit, urmat de Ascaridia galli

în sistemul liber/organic decât pe aşternut permanent şi în gospodării. Helminţii identificaţi în studiul lu
în sistem organic/liber au fost Ascaridia galli

(53,6%), Capillaria anatis (31,9%) şi 
helmintofauna a fost constituită de 
(50,0%), Capillaria anatis (56,3%) şi 
apariţie al infestaţiilor helmintice în sistemul organic şi gospodăriile populaţiei, dar prevalenţa acestor paraziţi 
poate fi ridicată şi în sistemul de creştere pe aşternut permanent. Creşterea biosecurităţii poate elimina riscul 
infestaţiilor helmintice în sistemul de creştere pe aşternut permanent [

Parazitismul păsărilor domestice crescute în regiunea d’Addis Ababa, Etiopia, întreţinute în sistem 
extensiv au fost parazitate cu Ascaridia galli

(13,68%), Raillietina cesticilius (37,87%), 
infundibulum (26,16%), Amoebotaenia

1997]. 
În majoritatea studiilor efectuate în străinătate 

diferite procentele în care au fost identificate, dar sunt situaţii în care diferă şi spectrul parazitar [
col. 2001, MAGWISHA, 1997, MUHAIRWA si col. 2001

Făcând o sinteză a datelor obţinute se poate spune că populaţia de gazde reprezentate de 
domesticus este cea mai numeroasă şi cea mai crescută dintre speciile de păsări domestice. 

Pe cât sunt de numeroase aceste gazde atât sunt de expuse la parazitismul cu helminţi gastrointestinali 
şi nu numai. Astfel că în creşterea tradiţională a păsărilor acestea sunt în permanenţă expuse infestaţiilor 
parazitare, datorită multitudinii de gazde 
parcursul procesului de hrănire.  

În altă ordine de idei se poate afirma că protecţia medicamentoasă este deficitară, acesta fiind 
consecinţa neconştientizării efectelor paraziţilor asu
păsărilor. 

� Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu 
gallinarum, Capillaria sp., Raillietina

trachea, Gongylonema ingluvicola şi 
� Curcile sunt infestate cu 

Syngamus trachea şi Gongylonema ingluvicola

� Gâştele sunt infestate cu 
Heterakis dispar. 

� Raţele sunt infestate cu
� Păsările domestice crescute în sistem liber 

cele mai multe ori sunt parazitate concomitent de mai multe specii de helminţi prezentând poliparazitism.
� În judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş 

domestice întreţinute în sistem tradiţional este reprezentată de 
– 23,68 %; Capillaria sp – 20,08 %; Raillietina

sp. – 1,1%; Syngamus trachea – 1,58 
Drepanidotaenia lanceolata 11,11 %; 

� Ascaridia galli a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 
şi la curci, fiind urmată de specia Heterakis

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria sp., Tetrameres americana

, Gongylonema ingluvicola şi Strongyloides sp. Wilson
ca fiind 40%, Raillietina cesticillus – 70%, iar H. gallinarum

BORKOVCOVA, 1999] a efectuat, în Cehia, un studiu, bazat pe examinarea prin metode de 
flotaţie, din care a rezultat că găinile au fost parazitate de Raillietina echinobothrida (4,51 %), 

trachea (6, 02 %), Ascaridia galli (12,78 %), Heterakis

evalenţa helminţilor gastrointestinali în diferite sisteme de producţie a fost stabilită şi de Permin şi col. 
] în Danemarca. În studiul acestora au fost examinate găini provenite din sistemul de 

creştere organic, pe aşternut permanent şi cresterea în gospodării comparativ cu creşterea în baterii şi sistemul 
de creştere a părinţilor de broileri în care helminţii sunt identificaţi rar. Heterakis gallinarum

Ascaridia galli şi Capillaria obsignata a căror prevalenţă a fost semnificativ mai mare 
în sistemul liber/organic decât pe aşternut permanent şi în gospodării. Helminţii identificaţi în studiul lu

Ascaridia galli (63,8%), Heterakis gallinarum (72,5%), 
(31,9%) şi Capillaria caudinflata (1,5%). În creşterea păsărilor în gospodării 

helmintofauna a fost constituită de Ascaridia galli (37,5%), Heterakis gallinarum (68,8%), 
(56,3%) şi Capillaria caudinflata (6,3%). Rezultatele au confirmat un ri

apariţie al infestaţiilor helmintice în sistemul organic şi gospodăriile populaţiei, dar prevalenţa acestor paraziţi 
poate fi ridicată şi în sistemul de creştere pe aşternut permanent. Creşterea biosecurităţii poate elimina riscul 

helmintice în sistemul de creştere pe aşternut permanent [PERMIN si col. 1999
Parazitismul păsărilor domestice crescute în regiunea d’Addis Ababa, Etiopia, întreţinute în sistem 

Ascaridia galli (71,58%), Heterakis gallinarum (21,05%), 
(37,87%), R. echinobothrida (29,47%), R. tetragona (26,32%), 

Amoebotaenia sphenoides (12,63%) şi Hymenolepis carioca (5,26%) [

În majoritatea studiilor efectuate în străinătate speciile de helminţi sunt aproximativ aceleaşi, fiind 
diferite procentele în care au fost identificate, dar sunt situaţii în care diferă şi spectrul parazitar [

MAGWISHA, 1997, MUHAIRWA si col. 2001, PERMIN, 1977, PERMIN si col. 200
Făcând o sinteză a datelor obţinute se poate spune că populaţia de gazde reprezentate de 

este cea mai numeroasă şi cea mai crescută dintre speciile de păsări domestice. 
Pe cât sunt de numeroase aceste gazde atât sunt de expuse la parazitismul cu helminţi gastrointestinali 

şi nu numai. Astfel că în creşterea tradiţională a păsărilor acestea sunt în permanenţă expuse infestaţiilor 
parazitare, datorită multitudinii de gazde intermediare, paratenice şi/sau de transport cu care vin în contact pe 

În altă ordine de idei se poate afirma că protecţia medicamentoasă este deficitară, acesta fiind 
consecinţa neconştientizării efectelor paraziţilor asupra creşterii, producţiei de carne şi ouă şi a sănătăţii 

CONCLUZII 
 

Găinile crescute în sistem tradiţional sunt frecvent parazitate cu Ascaridia galli

Capillaria sp., Raillietina sp. Choanotaenia infundibulum şi într-o mai mică măsură cu 
şi Chelospirura hamulosa. 

Curcile sunt infestate cu Ascaridia galli, Capillaria sp., Heterakis gallinarum

şi Gongylonema ingluvicola. 

Gâştele sunt infestate cu Capillaria sp., Amidostomum anseris, Drepanidotaenia

Raţele sunt infestate cu Ascaridia galli, Capillaria sp., Hymenolepis sp. şi Heterakis

Păsările domestice crescute în sistem liber – tradiţional, datorită modului de întreţinere, de 
cele mai multe ori sunt parazitate concomitent de mai multe specii de helminţi prezentând poliparazitism.

judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş – Severin, Timiş şi Arad helmintofauna la păsările 
domestice întreţinute în sistem tradiţional este reprezentată de Ascaridia galli – 34,07 %; 

Raillietina sp. – 12,12 %; Choanotaenia infundibulum  
1,58 %; Gongylonema ingluvicola – 0,69 %; Cheilospirura hamulosa

11,11 %; Heterakis dispar – 16,33 %;. Amidostomum anseris 

a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 
Heterakis gallinarum şi Capillaria sp. 
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, Capillaria sp., Tetrameres americana, Cheilospirura 

Wilson si col., 1994, redă 
H. gallinarum - 10% la fermele 

] a efectuat, în Cehia, un studiu, bazat pe examinarea prin metode de 
(4,51 %), Choanotaenia 

Heterakis galinarum (21,8 %), 

evalenţa helminţilor gastrointestinali în diferite sisteme de producţie a fost stabilită şi de Permin şi col. 
] în Danemarca. În studiul acestora au fost examinate găini provenite din sistemul de 

şi cresterea în gospodării comparativ cu creşterea în baterii şi sistemul 
gallinarum a fost cel mai 

a căror prevalenţă a fost semnificativ mai mare 
în sistemul liber/organic decât pe aşternut permanent şi în gospodării. Helminţii identificaţi în studiul lui Permin 

(72,5%), Capillaria obsignata 
(1,5%). În creşterea păsărilor în gospodării 

(68,8%), Capillaria obsignata 
(6,3%). Rezultatele au confirmat un risc major de 

apariţie al infestaţiilor helmintice în sistemul organic şi gospodăriile populaţiei, dar prevalenţa acestor paraziţi 
poate fi ridicată şi în sistemul de creştere pe aşternut permanent. Creşterea biosecurităţii poate elimina riscul 

PERMIN si col. 1999]. 
Parazitismul păsărilor domestice crescute în regiunea d’Addis Ababa, Etiopia, întreţinute în sistem 

(21,05%), Subulura brumpti 
(26,32%), Choanotaenia 

(5,26%) [ABEBE si col. 

speciile de helminţi sunt aproximativ aceleaşi, fiind 
diferite procentele în care au fost identificate, dar sunt situaţii în care diferă şi spectrul parazitar [DULAL, IDI si 

PERMIN si col. 2002]. 
Făcând o sinteză a datelor obţinute se poate spune că populaţia de gazde reprezentate de Gallus galus 

este cea mai numeroasă şi cea mai crescută dintre speciile de păsări domestice.  
Pe cât sunt de numeroase aceste gazde atât sunt de expuse la parazitismul cu helminţi gastrointestinali 

şi nu numai. Astfel că în creşterea tradiţională a păsărilor acestea sunt în permanenţă expuse infestaţiilor 
intermediare, paratenice şi/sau de transport cu care vin în contact pe 

În altă ordine de idei se poate afirma că protecţia medicamentoasă este deficitară, acesta fiind 
pra creşterii, producţiei de carne şi ouă şi a sănătăţii 

Ascaridia galli, Heterakis 

o mai mică măsură cu Syngamus 

gallinarum, Raillietina sp., 

Drepanidotaenia lanceolata şi 

sp. şi Heterakis dispar. 
tradiţional, datorită modului de întreţinere, de 

cele mai multe ori sunt parazitate concomitent de mai multe specii de helminţi prezentând poliparazitism. 
Severin, Timiş şi Arad helmintofauna la păsările 

34,07 %; Heterakis gallinarum 

 – 3,86 %; Hymenolepis 

Cheilospirura hamulosa – 0,55 %. 
 – 7,84 %. 

a fost specia cea mai frecvent întâlnită pe toată durata studiului atât la găini cât 
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