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126 Ovine şi caprine

9 MĂSURI PENTRU 
CONTROLUL PARAZIŢILOR

Paraziţii fac parte i 
însă este foarte

un articol de
SORIN-OCTAVIAN VOIA 

LUDOVIC CZISZTER
USAMVB Timişoara

mai multe pe această temă 
www.revista-ferma.ro

T
oamna, oile şi caprele trebuie 
deparazitate obligatoriu înainte 
de intrarea lor în adăpost, pen

tru că unii paraziţi evoluează iarna şi, 
din cauza densităţii mari a animalelor, 
gradul de infestare va fi ridicat.

în primăvară, înainte de scoaterea 
la păşune, se va relua întregul proces 
de deparazitare, pentru că unii paraziţi 
rămân în stare latentă peste iarnă, dar 
se dezvoltă şi se înmulţesc primăvara.

Scopul combaterii paraziţilor este 
menţinerea lor la un nivel care nu va 
genera boli sau pierderi economice.

TRATAMENT MEDICAMENTOS 
PLUS 9 MĂSURI COMPLEMENTARE

Din cauza rezistenţei la medica
mente, este important ca fiecare fer
mier să-şi stabilească un program

de control şi să găsească, alături de 
medicamente, metode de ajutor. Dacă 
folosim un singur produs medicamen
tos, este doar o chestiune de timp până 
când viermii se vor adapta. De aceea, 
pe lângă tratamentul medicamentos 
specific paraziţilor, putem utiliza urmă
toarele metode de control:

1 Verificaţi animalele. Un grad 
• mare de infestare cu paraziţi va 

provoca anemia animalelor. Ori de câte 
ori suspicionaţi ceva, verificaţi culoa
rea membranelor din jurul ochilor. Este 
cel mai accesibil loc şi se poate verifica 
uşor. O culoare palidă indică anemie.

2 Hrăniţi animalele la nivel de 
• necesar şi nu faceţi economie 

prin flămânzirea lor. Vasta experienţă 
acumulată de-a lungul anilor a scos 
în evidenţă că oile şi caprele furajate 
la nivelul cerinţelor nutritive sunt mai 
rezistente la efectele nocive ale infes
tării cu paraziţi comparativ cu cele hră
nite deficitar.

3 Apreciaţi răspunsurile imune la 
• paraziţi. Atât oile, cât şi caprele 

vor dezvolta rezistenţă la paraziţi, dar 
aceasta este diferită în funcţie de ca
tegoria în care se află la un moment

dat. Cei mai vulnerabili sunt mieii şi ie
zii, care necesită un sezon complet de 
păşunat pentru a dezvolta imunitate. 
Urmează, în ordine, oile şi caprele ges- 
tante, cele în lactaţie, ţapii şi cele ne
productive sau în perioadă de repaus 
- cele mai rezistente.

Luaţi totuşi în considerare că imu
nitatea va fi depăşită dacă animalele 
vor fi expuse unei infestări masive cu 
un număr mare de larve de viermi. în 
acest caz, concentraţi-vă eforturile de 
control asupra animalelor care au cel 
mai mult nevoie de el.

Includeţi rezistenţa la paraziţi
• în programul de selecţie a ani

malelor. Există cu siguranţă o compo
nentă genetică în ceea ce priveşte 
rezistenţa la paraziţi, care este, cel mai 
probabil, legată de răspunsul imun. 
Dacă aveţi animale care devin anemice 
înaintea altora, luaţi în considerare, în 
măsura posibilităţilor, eliminarea aces
tora. în mod similar, păstraţi-le pe cele 
care par să nu devină niciodată anemice.

Utilizaţi raţinal medicamentele.
• Toate medicamentele chimice 

disponibile se încadrează în câteva 
clase pentru deparazitare. Trebuie
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să recunoaşteţi care sunt din fiecare 
clasă, deoarece odată ce viermii devin 
rezistenţi la un medicament dintr-o 
clasă, vor fi rezistenţi şi la celelalte 
medicamente din clasa respectivă. 
Medicamentele utilizate la oi şi/sau 
capre pot fi folosite numai după con
sultarea medicului veterinar. Utilizaţi 
doza corectă, deoarece subdozarea 
favorizează dezvoltarea rezistenţei 
paraziţilor la medicamentul respectiv.

6 Nu aduceţi "paraziţi rezistenţi" în 
• fermă. Când cumperi animale de la 

alt proprietar, carantinează-le înainte de 
a le amesteca cu turma proprie.

7 Folosiţi plante cu efect anti- 
• parazitar în structura păşunii. 

Una dintre plantele studiate sub acest 
aspect este cicoarea (Cichorium 
Intybus). Efectul acestei plante perene 
este cunoscut încă din Antichitate. Pe 
lângă valoarea nutritivă ridicată, are 
activitate antihelmintică la rumegă
toarele care pasc pe păşuni cultivate 
cu cicoare sau cu amestecuri de legu
minoase şi graminee cu cicoare, da
torită conţinutului ridicat de taninuri

PERICOLUL DIN IARBĂ

Moniezia este des întâlnită în 
perioada de păşunat. Crescătorii o 
numesc vierme lat, tenie sau pan
glică. Scanează codul QR şi află tot 
ce trebuie să ştii despre cel mai 
de temut parazit care infestează 
ovinele şi caprinele la păşunat: 
unde se dezvoltă, 
cum se manifestă 
şi ce soluţii de 
prevenţie şi de 
tratament există!

TECH
^ C A R E ^

Managementul bunăstării la 
rumegătoarele mici este suţinut 
prin proiectul Tech Care, care 
poate fi consultat pe site-ul: 
techcare-project.eu

şi lactone. Rezistenţa deosebită la con
diţiile climatice, mai ales la seceta de 
lungă durată, şi valoarea nutritivă ridi
cată au determinat introducerea cicorii 
în diferite structuri de culturi furajere în 
unele ţări din vestul Europei.

8 Nu schimbaţi păşunea cu alt 
• proprietar de animale. Nu permi

teţi accesul altor turme de animale 
pe păşunea pe care o gestionaţi sau, 
dacă păşunea este contaminată, găsiţi 
o sursă alternativă şi lăsaţi păşunii un 
timp de repaus de 2-3 săptămâni.

9 Folosiţi doar puţuri sau
• cursuri de apă pentru adăpare. 

La păşune sursa de apă trebuie să fie 
reprezentată de puţuri forate, verifi
cate, sau cursuri de apă care nu permit 
stagnarea apei. Adăparea din bălţi va 
duce, de cele mai multe ori, la o infes
tare masivă din cauza melcilor de apă, 
care sunt gazde de paraziţi.

Acestea sunt doar câteva metode 
pentru a ţine paraziţii sub control. Ele 
pot fi aplicate concomitent sau când 
este cazul. Fiecare fermier este liber să 
aleagă. O

AD M ITER E 2021
Calendarul admiterii:

Sesiunea Iulie 2021 
Sesiunea Septem brie  2021

Adm ite re  la sediul facultăţii si online 
Informaţii la in fo@ anim alsci-tm .ro 

Telefon 0256277IIO

Programe de studii de licenţă

Zootehnia— Ştiinţa creşterii animalelor
- studiază procesele de creştere, reproducere, nutriţie 
şi lactaţie la animalele de interes economic, precum şi 
modul în care aceste procese pot fi controlate pentru a 
îmbunătăţii productivitatea, sănătatea şi bunăstarea 
animalelor.

DOM ENIUL BIOTEHNOLOGII

Biotehnologia—Un domeniu modern, în plină dezvoltare, 
bazat pe aplicarea biologiei în agricultură. Utilizează 
sistemele biologice, organisme vii sau derivaţi ai acestora 
pentru a obţine sau modifica produse sau procese de uz 
specific.
Biotehnologiile găsesc soluţii acolo unde alte ştiinţe îşi 
ating lim itele.
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Toate specializările sunt acreditate de ARACIS cu „grad de 
încredere ridicat".

Absolvenţii Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere 
obţin titlu l de inginer în domeniile menţionate.

Diplom ele obţinute de absolvenţi sunt 
recunoscute la nivel european.

Unde pot lucra absolvenţii Facultăţii 
Bioingineria R esurselor Anim aliere?

- manageri în societăţi zootehnice şi piscicole, în 
holdinguri, etc.;
- ingineri de specia litate în camerele agricole din 
comune sau oraşe;
- consilieri în instituţii publice pe probleme de 
gestiune a activ ită ţilo r agro-zootehnice;
- centre de consultanţă agricolă;
- consilieri de specialitate în organizaţii 
profesionale;
-ing ineri în d iferite ramuri ale economiei unde se 
aplică procese biotehnologice: industria chim ico- 
farm aceutică, a vaccinurilor, industria alimentară, 
industria ad itiv ilo r alimentari şi furajeri, în 
domeniul producerii b iocombustibililor;
- în sectorul de protecţie a mediulu i, în vederea 
rezolvării problem elor de biodegradare a 
deşeurilo r de d iferite provenienţe şi bioremediere;
- nutriţion ist în cadrul unor societăţi comerciale 
de producere şi com ercializare a furajelor 
combinate şi a suplim ente lor nutriţionale;
- laboratoare pentru controlul calităţii furajelor;
- specia list în ameliorarea şi reproducerea 
an im ale lor în cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Zootehnie (A.N .Z.) şi judeţene (O J.Z .);
- Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură 
(A.P.I.A.)
- Agenţia pentru finanţarea investiţiilo r rurale 
(A.F.I.R.);
- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 
(A.N.P.A.);
- unităţi de procesare a producţiilor de origine 

anim ală şi vegetală ;
- învăţăm ânt preuniversitar şi universitar;
- cercetare ştiinţifică în  producţia animală, 
vegetală şi industria alimentară ;
- expert, consilier sau funcţionar în adm inistraţia 
centrală şi teritoria lă;

mailto:info@animalsci-tm.ro

