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Capitolul 1 

IMPLICAŢII ECONOMICE ŞI SANITARE ALE CREŞTERII OVINELOR 

 

Creşterea animalelor are rol important în viaţa economică a omenirii, deoarece 

furnizează produse alimentare indispensabile hrănirii omului. Îmbinându-se cu producţia 

vegetală, creşterea animalelor contribuie la dezvoltarea întregului sector al agriculturii, la 

mărirea productivităţii muncii şi a eficienţei economice, având contribuţie atât directă, cât şi 

indirectă la dezvoltarea economiei agricole.  

 

 

1.1. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A CREŞTERII OVINELOR 

 

Diversitatea produselor, valoarea biologică deosebită şi economicitatea obţinerii 

acestora au făcut ca din toate timpurile speciile de ovine şi caprine să fie extrem de apreciate, 

bucurându-se, totodată, şi de o atenţie deosebită din partea crescătorilor. 

Creşterea ovinelor sau ovicultura, reprezintă o ramură principală a zootehniei şi a avut 

o contribuţie deosebită la dezvoltarea economică a statelor crescătoare, participând în mod 

direct la îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor, alături de celelalte sectoare specifice 

creşterii animalelor. Ţinând cont de obiectivele care au stat la baza creşterii ovinelor de-a 

lungul timpului, crescătorul a căutat mereu să selecţioneze şi să  perfecţioneze pentru 

creştere, în interesul său, doar acele animale care corespundeau scopului urmărit.  

 

 

1.2. PRINCIPALELE BOLI CARE 

AFECTEAZĂ OVINELE 

 

1.2.1. Boli bacteriene 

1.2.1.1. Mastita gangrenoasă a ovinelor 

Este o boală infecţioasă sporadico-enzootică care afectează oile, având o evoluţie 

acută, caracterizată prin tulburări generale grave, modificări cantitative şi calitative a laptelui, 

consecutiv gangrenei glandei mamare. 
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1.2.1.2. Agalaxia contagioasă a ovinelor 

Este o boală infecto-contagioasă, enzootico-epizootică, caracterizată prin mamite, 

scăderea sau sistarea producţiei lactate, artrite şi cheratoconjunctivite. 

 

1.2.1.3. Necrobaciloza 

Este o boală infecţioasă primară sau, mai frecvent, secundară sporatico-enzootică de 

tip evolutiv, obişnuit cronic.  

 

1.2.1.4. Enterotoxiemiile anaerobe ale ovinelor 

Sunt boli sporadico-enzootice cu evoluţie rapidă ce afectează ovinele caracterizate 

prin tulburări digestive, nervoase şi renale, adeseori mortale. 

 

1.2.1.5. Colibaciloza mieilor 

Este o boală infecţioasă enzootică întâlnită obişnuit la miei în primele zile după 

naştere, caracterizată prin tulburări dominant digestive, uneori respiratorii, nervoase şi artrite. 

Colibaciloza este răspândită în creşterea intensivă, determinând pierderi importante prin 

mortalitate ridicată. 

 

1.2.1.6. Antraxul 

Este o boală infecţioasă, sporadico-enzootică de tip evolutiv acut care afectează mai 

multe specii de animale domestice şi sălbatice, mai ales ierbivorele, fiind transmisibilă la om. 

 

1.2.1.7. Paratuberculoza, boala lui Johne 

Este o boală infecto-contagioasă, sporadico-enzootică, cu evoluţie cronică, specifică 

rumegătoarelor, caracterizată clinic prin diaree persistentă şi caşexie, iar morfopatologic prin 

enterită hiperplastică difuză.  

 

1.2.1.8. Bruceloza 

Boală infecto-contagioasă, cu evoluţie ezootică, obişnuit cronică, comună omului şi 

numeroaselor animale, domestice şi sălbatice, tradusă clinic printr-un tablou poliform, având 

ca manifestare principală avortul, iar morfopatologic, prin inflamaţii cu caracter exudativ, 

necrotic şi proliferativ, în diferite ţesuturi şi organe, îndeosebi, în cele din sfera genitală.  
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1.2.2. Boli virale  

 

1.2.2.1. Ectima contagioasă a ovinelor şi caprinelor 

       Este o boală infectocontagioasă, de natură virotică, specifică oilor şi caprelor, cu caracter 

endemic, rar epidemic şi cu evoluţie acută, caracterizată, clinic, printr-o erupţie veziculo-

pustuloasă, cu localizări variate, dar mai ales peribucal şi podal. 

 

1.2.2.2. Febra catarală a ovinelor 

Este o boală infecţioasă endemică, întâlnită la ovine, mai rar la bovine, caprine şi la 

unele rumegătoare sălbatice, de natură virotică, transmisibilă prin insecte, cu evoluţie acută 

sau subacută, caracterizată clinic prin hipertermie şi inflamaţia catarală a mucoaselor (mai 

ales bucală), însoţite frecvent de leziuni congestive a ţesutului podofilos şi a bureletului 

coronar şi o emaciere progresivă (miozită). 

 

 

1.2.3. Boli parazitare 

 

1.2.3.1. Eimerioza la ovine  

Este o parazitoză intestinală ce afectează tineretul ovin şi caprin sub vârsta de un an, 

manifestată prin sindrom diareic sau constipaţie şi slăbire, produsă de specii de Eimeria. Este 

frecventă în toate sistemele de exploatare, cu extensivitate ridicată la miei şi iezi, întreţinuţi 

în colectivităţi mari (31). Pierderile, prin mortalitate, ajung de la 1-3% la 50% (27). 

 

1.2.3.2. Dicrocelioza 

Este o trematodoză hepato-biliară, cronică, cu evoluţie obişnuit subclinică, la 

rumegătoarele mici şi la alte ierbivore şi rozătoare, determinată de Dicrocoelium 

lanceolatum. Adesea, se asociază fasciolozei, când efectele patogene se accentuează.  

Este o helmintoză cu răspândire largă pe glob.  

 

1.2.3.3. Paramfistomoza 

Paramfistomoza, răspândită pe aproape întreg globul, evoluează enzootic, sub formă 

cronică, rareori acută, la rumegătoare, determinată de dezvoltarea trematodelor din fam. 



                           Studiul epidemiologic al bolilor la ovine pe raza Circumscripţiei Sanitar Veterinare de Asistenţă Tășnad 

 

 10 

Parcimphistomidae în rumen şi reţea, iar formele tinere, în duoden şi cheag. Boala evoluează 

subclinic sau cu tulburări digestive şi metabolice, mai accentuate, la tineretul rumegătoarelor. 

În ţară, este semnalată în mai multe regiuni (27, 31).  

 

1.2.3.4. Fascioloza 

      Este o trematodoză hepatică ce afectează ierbivorele, cu precădere rumegătoarele mici şi 

mari, caracterizată printr-o evoluţie obişnuit cronică, uneori acută, exprimată clinic prin 

grave tulburări hepatice si metabolice. Este numită popular gălbează fiind produsă de 

trematoade din genul Fasciola. 

 

1.2.3.5. Cestozele 

Cestodozele sunt helmioze intestinale care evoluează la rumegătoarele mari şi mici, cu 

caracter enzootic, sezonier, de păşune, exprimate clinic prin tulburări digestive, uneori, 

nervoase şi metolice, frecvent, la animalele tinere, determinate de cestode din fam. 

Anoplcephaldae (Moniezia expansa; Moniezia benedeni; Thysaniezia giardi; Avitellina 

centripunctata; Stilesia globipunctata ).    

 

1.2.3.6. Râile la ovine 

Pe glob sunt semnalate, cu incidenţă foarte variată, râile: psoroptică, chorioptică, 

sarcoptică, demodecia şi psoregatică, dintre care prima, prezintă o importanţă deosebită 

datorită faptului că se poate generaliza, are mare contagiozitate, cu implicaţii economice 

grave. Se întâlnesc în toate sistemele de exploatare şi sunt boli declarabile şi carantinabile. 

 

 

1.2.4. Boli medicale 

 

1.2.4.1. Toxiemia de gestaţie la ovine 

Toxemia de gestaţie (TG) constituie o veritabilă cetoză de subnutriţie primară. 
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Capitolul 2 

OBIECTIVE ŞI METODE UTILIZATE 

 

NECESITATEA CERCETĂRII 

 

Creşterea animalelor este într-o dinamică continuă. Acest sector va fi, până în anul 

2020, cel mai important sector agricol, în termeni de valoare adăugată. Populaţia de la sate 

depinde foarte mult de creşterea animalelor şi se crede că ameliorarea acestui sector le va 

îmbunătăţi veniturile şi le va spori alternativele economice. Creşterea animalelor asigură 

mijloacele de trai pentru 70 % din populaţia săracă din lume.  

Principalul capital biologic pentru dezvoltarea zootehniei, a securităţii alimentare şi a 

evoluţiei rurale de durată, sunt rasele câtorva specii de animale domesticite, importante 

pentru producţia de alimente şi agricultură. Valoarea resurselor genetice pentru majoritatea 

acestor animale este prost înţeleasă.  Folosirea şi dezvoltarea de către fermierii din toată 

lumea a raselor şi conservarea unor rase rare, de slab interes pentru fermieri , trebuie 

îmbunătăţite substanţial, în cazul în care ţările vor să răspundă cu succes securităţii 

alimentare şi dezvoltării rurale de durată. 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Obiectivul major al acestui studiu este de a realiza un plan de management medical 

veterinar al exploatataţiilor de ovine de pe raza de activitate a CSVA Tăşnad. 

Prezenta cercetare analizează modul în care o implicare profesionistă a medicului 

veterinar poate aduce câştiguri substanţiale, atât crescătorului cât şi specialistului. 

 

METODELE CERCETĂRII 

 

Metoda folosită pentru culegerea datelor a fost analiza paralelă dintre bazele de date, 

analizele şi cazuri concrete puse la dispozitie de catre CSVA Tasnad – judeţ Satu Mare; 

Bazele de date, buletinele statistice, studiile şi rapoartele trimestriale ale Direcţiei Sanitar 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare şi sursele de informare cu caracter 

general şi a surselor de informare cu caracter specific, pentru determinarea temei studiate. 



                           Studiul epidemiologic al bolilor la ovine pe raza Circumscripţiei Sanitar Veterinare de Asistenţă Tășnad 

 

 12 

2.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Studiul efectuat în perioada 2007 - 2011, doreşte să evidenţieze principalele afecţiuni 

ale ovinelor şi consecinţele lor economice în exploatarea ovinelor, pentru a decide anumite 

măsuri de management medical veterinar şi economic pentru exploataţiile de ovine din raza 

CSVA Tăşnad. 

 

2.2. AREALUL CERCETĂRII 

 

Studiul prezentei cercetări a fost aplicat în raza de acţiune a CSVA Tăşnad din judeţul 

Satu Mare,  judeţ  situat în nord-vestul României, în zona transfrontalieră cu Ungaria şi 

Ucraina. Face parte din Regiunea de Nord Vest şi, de asemenea, din Euroregiunea Carpatică. 

 

 
Fig  1. Localizarea CSVSA Tăşnad 

Sursa:  Prelucrare după (99, 2011) 

 

Numărul de locuitori ai localităţii, în urma recensământului din anul 2002, este de 

9669 de locuitori. 

Distribuţia locuitorilor, în oraş şi cele 5 sate aparţinătoare este următoarea (105): 
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Tabelul 1. 

Localităţi arondate CSVA Tăşnad 

  

Nr. crt. 

Rank 

Localităţi arondate  

Surrounding location 

Populaţia (număr) 

 Population (number)  

1 Tăşnad 7612 

2 Blaja 241 

3 Cig 509 

4 Raţiu 39 

5 Sărăuad 1052 

6 Valea Morii 216 

                     

In această arie geografica îşi desfaşoară activitatea CSVA Tăşnad, cu un număr de 4 

angajaţi: 3 medici veterinari şi un asistent veterinar. Aceştia asigură asistenţa sanitar 

veterinară pentru toată circumscripţia, respectiv oraşul Tăşnad şi cele 5 sate aparţinătoare: 

Sărauad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu. 

 
 

Fig  2. Schiţa harţii CSVA Tăşnad cuprinzând localitaţile arondate 

Sursa:  Prelucrare după (105, 2011) 

 

Materialul de studiu va fi reprezentat de 13320 ovine care constituie matca. Pe lângă 

aceste animale vom lua în studiu şi produşii acestora, mieii dar şi laptele- cantitativ pentru 

fiecare proprietar în parte. 

Proprietarii de animale au fost angrenaţi în acest studiu înţelegând beneficiile 

concluziilor şi recomandărilor pe care vom fi capabili să le formulăm in urma acestor 

cercetari. 
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2.3. METODELE CERCETĂRII 

 

2.3.1. Documentarea prealabilă asupra temei studiate  

 

 Documentarea prealabilă a avut ca scop identificarea şi studierea surselor de 

informare cu caracter general şi, ulterior, a surselor de informare cu caracter specific, pentru 

determinarea temei studiate. 

Pentru fundamentarea opiniilor proprii a fost necesară organizarea unor cercetări 

statistice coerente, încrucişate şi interdisciplinare, prin intermediul cărora s-au obţinut 

informaţii care au putut fi, apoi, prelucrate şi interpretate. 

 

 

2.3.2. Crearea instrumentelor de lucru 

 

Ca instrumente principale de lucru au fost alese fişa de observaţie  şi buletinele de 

analiză, alături de notele de însoţire, procesele verbale şi de tabelele tip anexate acestora.  

Pe lângă studiul de caz vom avea sub observatie şi acţiunile de supraveghere şi 

combatere a bolilor cuprinse în Programul Strategic Naţional prin trecerea într-un registru 

separat a fiecarei acţiuni sanitar veterinare, în care este implicată direct sau indirect creşterea 

ovinelor. Observatiile se bazeaza pe rezultatele buletinelor de analiza de la laboratorul sanitar 

veterinar Satu-Mare, pentru probele din programul national de supraveghere precum si 

probele expediate pentru confirmarea unor boli intalnite in cazuistica curenta. 

 

 

Capitolul 3 

ACŢIUNI DE SUPRAVEGHERE ŞI COMBATERE ALE BOLILOR 

CUPRINSE ÎN PROGRAMUL STRATEGIC NAŢIONAL 

 

Numărul total al probelor şi al notelor de însoţire trimise Laboratorului Sanitar 

Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Satu Mare, în perioada desfăşurării studiului 2007 - 2011 a fost de 

6425. Distribuţia acestora, pe cei cinci ani de studiu, este prezentată în Tabelul 2.  



                           Studiul epidemiologic al bolilor la ovine pe raza Circumscripţiei Sanitar Veterinare de Asistenţă Tășnad 

 

 15 

Tabelul 2. 

Probe şi note de însoţire pentru perioada 2007 - 2011 

 

Nr. Crt. 

Rank 

Anul 

Year 

Probe (număr) 

Samples (number) 

Note de însoţire (număr) 

Accompanying Notes 

(number) 

1 2007 2152 27 

2 2008 2057 18 

3 2009 608 22 

4 2010 774 28 

5 2011 834 17 

Total/Total 6425 112 

 

În perioada de desfăşurare a studiului numărul probelor trimise pentru analiză este în 

descreştere continuă în perioada 2007 - 2009, urmând ca, în perioada 2010-2011, să se 

înregistreze o uşoară creştere; tendinţa  numărului de probe este, pe întreaga perioadă, una de 

descreştere. 

Probele trimise Laboratorului Serologic din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Şi 

Pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare precum şi examenele efectuate sunt următoarele: 

Tabelul 3. 

Examene efectuate de către Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor în 

perioada 2007 - 2011 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

Tipul probei 

Samples type 

Examene cerute 

Requred exams 

0 1 2 

1 Probe seruri sanguine prelevate de la berbeci  

Blood serum samples taken from rams 

Serologic pentru epididimită 

infecţioasă - B151, bruceloză 

la ovine şi caprine (infecţie cu 

Brucella melitensis) - B-152 şi 

paratuberculoză – B059 

2 Probe sânge prelevate de la berbeci, reprezentând 

2,5% din efectivul de berbeci cu vârsta de peste 24 

de luni  

Blood samples taken from rams, representing a 

2.5% survey of the number of rams over 24 months 

Serologic pentru boala Maedi 

Visna  

3 Probe seruri sanguine prelevate de la berbeci, din 

curţi în asanare, prin extracţie 

Blood serum samples taken from rams of the courts 

in improving the extraction 

Serologic pentru epididimită 

infecţioasă  

4 Probe testicule berbeci 

Rams testicles samples 

Anatomomorfopatologic, 

Bacteriologic  
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0 1 2 

6 Probe seruri sanguine prelevate de la ovine 

Blood serum samples taken from sheep 

Serologic pentru B. Melitensis,  

Paratuberculoză şi 

Toxoplasmoză 

7 Probe sânge prelevate de la ovine, reprezentând  

2,5% din efectivul de ovine cu vârsta de peste 24 de 

luni  

Blood samples taken from sheep, representing a 

2.5% survey of the number of sheep over 24 

months 

Serologic pentru boala Maedi 

Visna  

8 Probe avortoni ovine 

Aborted samples sheep 

Precizare diagnostic 

9 Probe creier ovine 

Sheep brain samples 

Testul BIO-RAD Te Se E 

pentru scrapie 

10 Probe cadavre ovine 

Bodies sheep samples 

Precizare diagnostic 

11 Probe coprologice canine (câini de stână) 

Coprological canine samples (dogs stan) 

Parazitologic – examen pentru 

echinococoză 

12 Probe apă potabilă prelevate din fântânile de pe 

păşuni 

Drinking water samples taken from wells on 

pastures 

Expertiza parazitologică a 

pajiştilor naturale şi a 

păşunilor 

13 Probe coprologice ovine  

Coprological sheep samples 

Precizare diagnostic pentru 

paratuberculoză 

14 Probe organe ovine 

Sheep organs samples 

Precizare diagnostic 

 

 

 

3.1. ANUL 2007 

 

 

 Numărul şi felul probelor trimise în anul calendaristic 2007 de către CSVA Tăşnad 

Laboratorului Serologic din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Şi Pentru Siguranţa 

Alimentelor Satu Mare sunt prezentate în Tabelul 4. 
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Tabelul 4. 

Probe şi note de însoţire pentru anul 2007 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

Tipul probei 

Samples type 

Probe 

(număr) 

Samples 

(number) 

% din total 

probe 

% of total 

samples 

Note de însoţire 

(număr) 

Accompanying 

Notes 

(number) 

1 Probe seruri sanguine prelevate de la 

berbeci  

Blood serum samples taken from 

rams 

347 16.12 8 

2 Probe creier ovine 

Sheep brain samples 

1 0.40 1 

3 Probe cadavre ovine 

Bodies sheep samples 

3 0.14 3 

4 Probe coprologice canine (câini de 

stână)  

Coprological canine samples (dogs 

Stan) 

50 2.32 1 

5 Probe apă potabilă prelevate din 

fântânile de pe păşuni 

Drinking water samples taken from 

wells on pastures 

32 1.48 2 

6 Probe seruri sanguine prelevate de la 

ovine 

Blood serum samples taken from 

sheep 

1719 79.54 12 

Total/Total 2152 100 27 

 

 

 

3.2. ANUL 2008 

 

Numărul şi felul probelor trimise în anul calendaristic 2008 de către CSVA Tăşnad 

Laboratorului Serologic din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Şi Pentru Siguranţa 

Alimentelor Satu Mare sunt prezentate în Tabelul 5. 
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Tabelul 5. 

Probe şi note de însoţire pentru anul 2008 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

Tipul probei 

Samples type 

Probe 

(număr) 

Samples 

(number) 

% din total 

probe 

% of total 

samples 

Note de însoţire 

(număr) 

Accompanying 

Notes 

(number) 

1 Probe seruri sanguine prelevate de la 

berbeci  

Blood serum samples taken from 

rams 

330 16.00 10 

2 Probe creier ovine 

Sheep brain samples 

5 0.22 3 

3 Probe avortoni ovine 

Aborted samples sheep 

3 0.12 2 

4 Probe organe ovine 

Sheep organs samples 

3 0.12 1 

5 Probe apă potabilă prelevate din 

fântânile de pe păşuni 

Drinking water samples taken from 

wells on pastures 

21 1.00 3 

6 Probe seruri sanguine prelevate de la 

ovine 

Blood serum samples taken from 

sheep 

1700 82.54 9 

Total/Total 2057 100 18 

 

 

 

3.3. ANUL 2009 

 

Numărul şi felul probelor trimise în anul calendaristic 2009 de către CSVA Tăşnad 

Laboratorului Serologic din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Şi Pentru Siguranţa 

Alimentelor Satu Mare sunt prezentate în Tabelul 6.: 
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Tabelul 6. 

Probe şi note de însoţire pentru anul 2009 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

Tipul probei 

Samples type 

Probe 

(număr) 

Samples 

(number) 

% din total 

probe 

% of total 

samples 

Note de însoţire 

(număr) 

Accompanying 

Notes 

(number) 

1 Probe seruri sanguine prelevate de la 

berbeci  

Blood serum samples taken from 

rams 

314 51.64 16 

2 Probe creier ovine 

Sheep brain samples 

9 1.48 2 

3 Probe testicule berbeci 

Rams testicles samples 

2 0.32 1 

4 Probe coprologice ovine  

Coprological sheep samples  

3 0.49 

 

1 

5 Probe seruri sanguine prelevate de la 

ovine 

Blood serum samples taken from 

sheep 

280 46.0 3 

Total/Total 608 100 22 

 

 

 
3.4. ANUL 2010 

 

Numărul şi felul probelor trimise în anul calendaristic 2010 de către CSVA Tăşnad 

Laboratorului Serologic din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Şi Pentru Siguranţa 

Alimentelor Satu Mare sunt prezentate în Tabelul 7.: 

Tabelul 7. 

Probe şi note de însoţire pentru anul 2010 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

Tipul probei 

Samples type 

Probe 

(număr) 

Samples 

(number) 

% din total 

probe 

% of total 

samples 

Note de însoţire 

(număr) 

Accompanying 

Notes 

(number) 

0 1 2 3 4 

1 Probe seruri sanguine prelevate de la 

berbeci/Blood serum samples taken 

from rams 

348 44.97 7 
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0 1 2 3 4 

3 Probe sânge prelevate de la berbeci, 

reprezentând 2,5% din efectivul de 

berbeci cu vârsta de peste 24 de luni 

/Blood samples taken from rams, 

representing a 2.5% survey of the 

number of rams over 24 months 

5 0.65 3 

4 Probe testicule berbeci 

Rams testicles samples 

1 0.12 1 

5 Probe coprologice + raclat rectal 

berbeci cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 

ani 

Coprological samples + rectal scrape 

rams aged 2 and 3 years 

4 0.52 1 

6 Probe seruri sanguine prelevate de la 

ovine 

Blood serum samples taken from 

sheep 

280 36.18 2 

7 Probe sânge prelevate de la ovine, 

reprezentând 2,5% din efectivul de 

ovine cu vârsta de peste 24 de luni, 

aflate în COP 

Blood samples taken from sheep, 

representing a 2.5% survey of the 

number of sheep over 24 months, in 

COP 

117 15.12 2 

8 Probe avortoni ovine 

Aborted samples sheep 

1 0.12 1 

Total/Total 774 100 28 

 

 

 

3.5. ANUL 2011 

 

Numărul şi felul probelor trimise în anul calendaristic 2011 de CSVA Tăşnad  

Laboratorului Serologic din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Şi Pentru Siguranţa 

Alimentelor Satu Mare sunt prezentate în Tabelul 8.: 
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Tabelul 8. 

Probe şi note de însoţire pentru anul 2011 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

Tipul probei 

Samples type 

Probe 

(număr) 

Samples 

(number) 

% din total 

probe 

% of total 

samples 

Note de însoţire 

(număr) 

Accompanying 

Notes 

(number) 

1 Probe seruri sanguine prelevate de la 

berbeci 

Blood serum samples taken from 

rams 

609 73.02 9 

2 Probe coprologice + raclat rectal 

berbeci cu vârsta cuprinsă  între 2 şi 

3 ani 

Coprological samples + rectal scrape 

rams aged 2 and 3 years 

8 0,96 4 

3 Probe sânge prelevate de la ovine, 

reprezentând 2,5% din efectivul de 

ovine cu vârsta de peste 24 de luni,  

aflate în COP 

Blood samples taken from sheep, 

representing a 2.5% survey of the 

number of sheep over 24 months, in 

COP 

215 25.78 2 

4 Probe creier ovine 

Sheep brain samples 

2 0.24 2 

Total/Total 834 100 17 

 

 

 

3.6. SITUAŢIA COMPARATIVĂ A CELOR 5 ANI CUPRINŞI ÎN STUDIU  

 

 

 Situaţia comparativă a celor cinci ani cuprinşi în studiu, în ceea ce priveşte tipul 

probelor şi numărul probelor trimise pentru analiză, se prezintă în următoarele grafice şi 

tabele: 
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Tabelul 9. 

Situaţia comparativă a probelor pe durata celor cinci ani de supraveghere 

Nr. 

Crt. 

Rank 

Tipul probei 

Samples type 

Probe 

(număr) 

Samples 

(number) 

2007 2008 2009 2010 2011 
0 1 2 3 4 5 6 

1 Probe seruri sanguine prelevate de la 

berbeci /Blood serum samples taken from 

rams 

347 330 314 348 609 

2 Probe sânge prelevate de la berbeci, 

reprezentând 2,5% din efectivul de 

berbeci cu vârsta de peste 24 de 

luni/Blood samples taken from rams, 

representing a 2.5% survey of the number 

of rams over 24 months 

- - - 5 - 

3 Probe seruri sanguine prelevate de la 

berbeci, din curţi în asanare, prin 

extracţie/Blood serum samples taken 

from rams of the courts in improving the 

extraction 

- - - 18 - 

4 Probe testicule berbeci/Rams testicles 

samples 

- - 2 1 - 

5 Probe coprologice + raclat rectal berbeci 

cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 

ani/Coprological samples + rectal scrape 

rams aged 2 and 3 years 

- - - 4 8 

6 Probe seruri sanguine prelevate de la 

ovine/Blood serum samples taken from 

sheep 

1719 1700 280 280 - 

7 Probe sânge prelevate de la ovine, 

reprezentând 2,5% din efectivul de ovine 

cu vârsta de peste 24 de luni /Blood 

samples taken from sheep, representing a 

2.5% survey of the number of sheep over 

24 months 

- - - 117 215 

8 Probe avortoni ovine/Aborted samples 

sheep 

- 3 - 1 - 

9 Probe creier ovine/Sheep brain samples 1 5 9 - 2 

10 Probe cadavre ovine/Bodies sheep 

samples 

3 - - - -- 

11 Probe coprologice canine (câini de 

stână)/Coprological canine samples (dogs 

stan) 

50 - - - - 

12 Probe apă potabilă prelevate din fântânile 

de pe păşuni/Drinking water samples 

taken from wells on pastures 

32 16 - - - 



                           Studiul epidemiologic al bolilor la ovine pe raza Circumscripţiei Sanitar Veterinare de Asistenţă Tășnad 

 

 23 

0 1 2 3 4 5 6 

14 Probe organe ovine 

Sheep organs samples 

- 3 - - - 

Total/Total 2152 2057 608 774 834 

 

Numărul probelor trimise pentru analiză a înregistrat o descreştere bruscă în anul 2009 

comparativ cu 2007 şi 2008, urmând ca anii 2010 şi 2011 să înregistreze o uşoară creştere. În 

ceea ce priveşte tipul probelor trimise la analiza, se constată că numărul cel mai mare este cel 

al  probelor de seruri sanguine prelevate de la ovine, excepţie făcând anul 2011 în care acest 

tip de probe nu a fost prelucrat. 

 

 

         Fig 3. Numărul probelor serologice de la berbeci în cei cinci ani 

 

 Numărul probelor serologice, de-a lungul celor cinci ani, a fost stabil în primii patru 

ani, apoi creşterea din 2011 se datorează creşterii numărului de berbeci din ferme. 

 

   Fig 4. Probe serologice berbeci din exploataţii cu epizootii 
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În anul 2010 au fost supravegheate, prin recoltări repetate de probe de ser sanguine, 2 

curţi cu rezultate pozitive la epididimita infecţioasă. 

 

            Fig 5. Probe testicule trimise pentru confirmarea brucelozei la laboratorul  din 

Bucureşti 

    

În anul 2009 au fost trimise 2 seturi de testicule la laboratorul central din Bucureşti 

pentru confirmarea epididimitei infecţioase, iar în anul 2010 a fost trimis un singur set. 

Rezultatele au fost positive pentru setul de testicule trimise la laboratorul central din 

Bucureşti pentru confirmarea epididimitei infecţioase. 

 

Fig 6. Probe coprologice pentru confirmarea paratuberculozei 
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În anul 2010 au fost trimise, pentru confirmarea paratuberculozei, 4 probe de fecale de 

la berbecii reacţionaţi pozitiv serologic, iar în anul 2011, opt probe fecale. 

 

 

Fig 7. Probe serologice de la ovine pentru supravegherea brucelozei/ paratuberculozei 

        

În anii 2007 şi 2008 au fost trimise un număr mare de probe serologice pentru 

supravegherea brucelozei ovine, urmând ca, în anii următori, această supraveghere să se 

concentreze asupra probelor recoltate doar de la berbeci. 

 

Fig 8. Probe serologice pentru supravegherea Maedi Visna 

 

Supravegherea Maedi Visna a început în anul 2010 doar în fermele supuse controlului 

oficial O.J.R.S.A. 
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Fig 9.  Probe avortoni 

 

Probele de avortoni pentru eventuala  prezenţă a salmonelozei au fost în număr de 3 în  

anul 2008, respectiv una în anul 2010. 

 

 

    Fig 10. Probe creier supraveghere pasivă Scrapie 

 

Probele de trunchi cerebral pentru supravegherea scrapiei nu au o dinamică lineară de-

a lungul celor 5 ani ai studiului. 
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Fig 11. Probe cadavre 

 

Doar în anul 2007 au fost trimise cadavre întregi la laboratorul judetean, apoi din 

cauza neautorizării crematoriului, a fost sistată trimiterea de cadavre întregi. 

 

 

            Fig 12. Probe coprologice de la câinii de stână 

 

Supravegherea parazitozelor, la câinii de stână, s-a efectuat gratuit doar în anul 2007, 

în restul anilor s-a efectuat contracost de unde se observă şi lipsa probelor. 
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Fig 13. Probe apă potabilă din fântânile de pe păşuni 

 

Ca şi în situaţia probelor coprologice de la câini, examinarea probelor de apă s-a 

efectuat gratuit în anii 2007 şi 2008, apoi a fost efectuată doar contracost. 

 

 

Fig 14. Probe coprologice ovine 

 

Doar în anul 2009 au fost efectuate trei examene pentru confirmarea paratuberculozei 

la ovine. 
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Fig 15. Probe organe 

 

În anul 2008 au fost expediate la laboratorul judeţean 3 probe de organe pentru 

confirmarea unor boli. 

Tabelul 10. 

Sinteza numărului şi rezultatelor probelor din Programul Strategic de Supraveghere şi 

Combatere a Bolilor la Animale 

 
Nr. 

Crt

. 

Ra

nk 

Tipul probei 

Samples type 

Probe (număr)/Samples (number) 

2007 2008 2009 2010 2011 
D*  (+)   (-)   D*  (+)   (-)   D*  (+)   (-)   D*  (+)   (-)   D

*  
(+)   (-)   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Probe seruri sanguine prelevate 

de la berbeci  

Blood serum samples taken 

from rams 

347 330 314 348 609 

B151 epididimită 

infecţioasă/infectious 

epididimita  

6 20 321 0 0 330 0 2 312       

B152 bruceloză/brucellosis 

 

0 0 347 0 0 330 0 0 314       

B059 

paratuberculoză/paratuberculo

sis 

 

1 6 340 3 8 319 4 14 296       

2 Probe sânge prelevate de la 

berbeci, reprezentând 2,5% din 

efectivul de berbeci cu vârsta de 

peste 24 de luni  

Blood samples taken from rams, 

representing a 2.5% survey of 

the number of rams over 24 

months 

-     - -   5   -   

3 Probe seruri sanguine prelevate 

de la berbeci, din curţi în 

asanare, prin extracţie 

Blood serum samples taken 

from rams of the courts in 

improving the extraction 

 

-     - -   18   -   
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 

5 Probe coprologice + raclat 

rectal berbeci cu vârsta cuprinsă 

între 2 şi 3 ani 

Coprological samples + rectal 

scrape rams aged 2 and 3 years 

-     - -   4   8   

6 Probe seruri sanguine prelevate 

de la ovine 

Blood serum samples taken 

from sheep 

1719 1700 280 280 - 

B152 bruceloză/brucellosis 

 

0 0 1719 0 0 1700 0 0 280       

B059 

paratuberculoză/paratuberculo

sis 

2(1) 21(1) 303(1) 0(1) 1(1) 339(1) 1(1) 8(1) 271(1

) 
      

7 Probe sânge prelevate de la 

ovine, reprezentând 2,5% din 

efectivul de ovine cu vârsta de 

peste 24 de luni  

Blood samples taken from 

sheep, representing a 2.5% 

survey of the number of sheep 

over 24 months 

-     - -   117   215   

8 Probe avortoni ovine 

Aborted samples sheep 

- 3 - 1 - 

   0 0 3          

9 Probe creier ovine 

Sheep brain samples 

1 5 9 - 2 

0 0 1 0 0 5          

10 Probe cadavre ovine 

Bodies sheep samples 

3 - - - - 

0 3 0             

11 Probe coprologice canine (câini 

de stână) Coprological canine 

samples (dogs stan) 

50 - - - - 

Echinococoză 0 0 50             

Ancylostoma  Caninum 0 9 41             

12 Probe apă potabilă prelevate din 

fântânile de pe păşuni 

Drinking water samples taken 

from wells on pastures 

32 21 - - - 

0 0 32 0 0 21          

13 Probe coprologice ovine  

Coprological sheep samples 

-     - 3   -   -   

14 Probe organe ovine 

Sheep organs samples 

- 3 - - - 

     0 0 3          

Total/Total 2152 2057 608 774 834 

 

 

 

Capitolul 4 

CAZURI CLINICE 

4.1. STATISTICA CAZURILOR ÎN PERIOADA 2007 - 2011 PE RAZA DE ACŢIUNE A 

CSVA TĂŞNAD 

 

 Efectivul total de ovine, în anii cuprinşi în perioada de desfăşurare a studiului 2007 – 

2011, a fost cel prezentat în Tabelul 11. 
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Tabelul 11. 

Dinamica efectivului de ovine din raza CSVA Tăşnad 

 

Nr. Crt. 

Rank 

Anul  

Year  

Efectivul total de ovine 

Total sheep herd 

1 2007 13320 

2 2008 12800 

3 2009 13650 

4 2010 12000 

5 2011 12600 

 

Pentru o mai uşoară contabilizare a datelor, şi, ulterior, pentru o bună interpretare a 

acestora, tipul şi numărul cazurilor întâlnite pe raza de acţiune a CSVA Tăşnad în perioada 

cercetării ( 2007 – 2011) au fost urmărite în funcţie de următoarele grupe de boli: 

 Boli parazitare; 

 Boli infecţioase; 

 Boli chirurgicale; 

 Boli medicale; 

 Boli obstetricale. 

 

Tabelul 12. 

Boli parazitare în perioada 2007-2011 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

 

Boala/Diseases Nr. Cazuri/case no. 

% cazuri din total efectiv/% of  

total efectiv cases  

Anul/Year 

2007 2008 2009 2010 2011 

0 1 2 3 4 5 6 

2 Strongili digestivi/Digestive stongili 442 

3,32% 

389 

3,04% 

402 

2,95% 

654 

5,45% 

379 

3,01% 

3 Cisticercoza seroaselor/Seroase 

cysticercosis  

32 

0,24% 

24 

0,19% 

21 

0,15% 

24 

0,2% 

18 

0,14% 

4 Dicrocelioza/Dicrocelioza 2 

0,02% 

0 

0% 

1 

0,01% 

5 

0,001% 

4 

0,03% 

5 Paramfistomoza/Paramfistomoza 45 

0,34% 

39 

0,30% 

44 

0,32% 

77 

0,64% 

52 

0,41% 

6 Fascioloza/Fascioloza 57 

0,43% 

68 

0,53% 

55 

0,4% 

105 

0,88% 

78 

0,62% 

7 Râile/Rail 34 

0,26% 

22 

0,17% 

23 

0,17% 

66 

0,55% 

23 

0,18% 
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0 1 2 3 4 5 6 

9 Teniaze/Teniaze 123 

0.92% 

220 

1,72% 

200 

1,67% 

213 

1,78% 

224 

1,78% 

10 Cenuroza/Cenuroza  96 

0,72% 

71 

0,55% 

43 

0,32% 

25 

0,21% 

26 

0,21% 

Total boli parazitare/Totl parasitic diseases 1352 1321 1201 2024 1287 
 

 Anul 2010 a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de boli parazitare, excepţie 

făcând cisticercoza seroaselor şi eimerioza. Fiecare tip de boală a înregistrat o creştere a 

numărului de cazuri în perioada 2007-2010, urmând ca anul 2011 să aducă o scădere a 

cazurilor tuturor tipurilor de boli parazitare, datorită tratamentelor sistematice. 

 
 

Fig 16. Distribuția cazurilor din grupa bolilor parazitare 

 

Bolile infecţioase diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: 

Tabelul 13. 

Boli infecţioase în perioada 2007-2011 

Nr. 

Crt. 

Rank 

 

Boala/Diseases Nr. Cazuri/case no. 

% cazuri din total efectiv/% of  

total efectiv cases  

Anul/Year 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Mamita gangrenoasă/Gangrenous 

mastitis 

5 

0,04% 

23 

0,18% 

12 

0,09% 

8 

0,07% 

7 

0,06% 

2 Agalaxia contagioasă/Contagious 

agalactia 

8 

0,06% 

36 

0,28% 

244 

1,79% 

33 

0,28% 

9 

0,07% 

3 Anaerobioze/Anaerobiosis 19 

0,14% 

14 

0,11% 

22 

0,16% 

14 

0,17% 

7 

0,06% 

4 Necrobaciloza/Necrobaciloza 43 

0,32% 

66 

0,52% 

42 

0,31% 

278 

2,32% 

34 

0,27% 

5 Ectima contagioasă/ Ectima contagious 32 

0,24% 

25 

0,19% 

22 

0,16% 

21 

0,18% 

57 

0,45% 

Total boli infeţioase/Total infectious diseases 

107 164 342 354 

 

114 
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Fig 17. Distribuția cazurilor din grupa bolilor infecţioase 

 

Bolile chirurgicale diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: 

Tabelul 14. 

Boli chirurgicale în perioada 2007-2011 
 

Nr. 

Crt. 

Rank 

 

Boala/Diseases Nr. Cazuri/case no. 

% cazuri din total efectiv/% of  

total efectiv cases  

Anul/Year 
 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Fractura corn/Horn fracture  23 

0,17% 

21 

0,16% 

20 

0,15% 

25 

0,21% 

22 

0,17% 

2 Corpi străini în regiunea ochilor/ Foreign 

body eye region  

24 

0,18% 

21 

0,16% 

15 

0,11% 

12 

0,1% 

22 

0,17% 

3 Afecţiuni ale ongloanelor/ Diseases of 

hooves 

79 

0,59% 

109 

0,85% 

87 

0,64% 

423 

3,5% 

98 

0,78% 

Total boli chirurgicale/Total surgical diseases 126 151 122 460 142 
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Fig 18. Distribuția cazurilor din grupa bolilor chirurgicale 
  

 

Bolile medicale diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: 

Tabelul 15. 

Boli medicale în perioada 2007-2011 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

 

Boala/Diseases Nr. Cazuri/case no. 

% cazuri din total efectiv/% of  

total efectiv cases 

Anul/Year 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Indigestie ruminală/Ruminal indigestion 4 

0,03% 

7 

0,05% 

3 

0,02% 

12 

0,1% 

2 

0,02% 

2 Cetoza/Ketosis  34 

0,26% 

21 

0,16% 

23 

0,17% 

12 

0,1% 

2 

0,02% 

3 Acidoza/ Acidosis  0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

23 

0,18% 

4 Timpanism/Timpanism  2 

0,2% 

5 

0,04% 

2 

0,01% 

27 

0,22% 

3 

0,02% 

5 Miodistrofie prin carenţă de vitamina 

E/Miodistrofie by deficiency of vitamin E 

231 

1,73% 

44 

0,34% 

32 

0,23% 

65 

0,54 

12 

0,1% 

Total boli medicale/Total medical diseases 271 77 60 116 42 
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Fig 19. Distribuția cazurilor din grupa bolilor medicale 

 

 

Bolile obstetricale diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: 

Tabelul 16. 

Boli obstetricale în perioada 2007-2011 
 

Nr. Crt. 

Rank 

 

Boala/Diseases Nr. Cazuri/case no. 

% cazuri din total efectiv/% of  

total efectiv cases  

Anul/Year 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Distocii/Dystocia  2 

0,02% 

14 

0,1% 

12 

0,09% 

15 

0,13% 

16 

0,13% 

2 Cezariana/Cesarean  0 

0% 

2 

0,02% 

3 

0,02% 

5 

0,04% 

1 

0,01% 

3 Prolaps uterin/ Uterine prolapse 3 

0.03% 

2 

0,02% 

0 

0% 

1 

0,01% 

2 

0,02% 

Total boli obstetricale/Total obstetical diseases 5 18 15 21 19 
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Fig 20. Distribuția cazurilor din grupa bolilor obstetricale 

 

 

 

 

4.2. EPISOADE DE BOALĂ ÎNTÂLNITE ÎN TIMPUL SUPRAVEGHERII 

 

 

4.2.1. Boli parazitare 

 

 
 

 

Fig 21. Dictiocauloză, jetaj mucos bilateral 

Sursa: Arhivă personală  
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Fig 22. Râie generalizată, dermatită 

Sursa: Arhivă personală  

 

 

 
 

Fig 23. Cenuroza cerebrală 

Sursa: Arhivă personală  
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Fig 24. Dicrocelioza, paraziţi sub formă de lance cu observarea aparatului genital  

Sursa: Arhivă personală  
 

 

 
 

Fig 25. Parazitism cu căpuşe 

Sursa: Arhivă personală  
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Fig 26. Paramfistomoză, rumenită şi reticulită traumatică 

Sursa: Arhivă personală  

 

 

Fig 27. Fascioloză, ciroza hepatică atrofică 

Sursa: Arhivă personală  
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4.2.2. Boli infecţiose 

 

 

 
 

Fig 28. Infecţie cu mycoplasma - localizare articulară şi edem abdominal consecutiv 

fasciolozei cronice 

Sursa: Arhivă personală  
 

 
 

Fig 29. Infecţie cu mycoplasma agalactie - localizare ocular, cheratoconjunctivită şi epiforă 

Sursa: Arhivă personală  
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Fig 30. Ectima contagioasă, stomatită  

Sursa: Arhivă personală  

 

 

 

 

 

Fig 31. Lanobezoare - bradsot 

Sursa: Arhivă personală  
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Fig 32. Bradsot, abomasita hemoragico - necrotică  

Sursa: Arhivă personală  

 

  

 
Fig 33. Enterita hemoragică, enterotoxiemie anaerobă 

Sursa: Arhivă personală  
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     Fig 34. Edeme şi congestia ţesutului conjunctiv subcutanat, enterotoxiemie 

anaerobă 

Sursa: Arhivă personală  
 

 

4.2.3. Boli chirurgicale  

 

 

 

 
 

Fig 35. Fractura cornului 

Sursa: Arhivă personală  
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Fig 36. Pododermită şi chiropodie 

Sursa: Arhivă personală  

 

 
 

Fig 37. Corpi străini intraconjunctival 

Sursa: Arhivă personală  
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4.2.4. Boli medicale 

 

 

 
                      

Fig 38. Infirmierie, miei cu miodistrofie 

Sursa: Arhivă personală  

 

 
 

Fig 39. Citosteatonecroza, toxiemia de gestaţie 

 

Sursa: Arhivă personală  
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4.2.5. Boli obstetricale 

 

 

 
 

  Fig 40. Miel cu 5 membre şi organele obdominale eviscerate 

Sursa: Arhivă personală  

 

 

 

Capitolul 5 

ACŢIUNI DE IDENTIFICARE ŞI CROTALIERE ALE OVINELOR 

 

 

Din anul 2005 legislaţia sanitar - veterinară din ţara noastră prevede identificarea 

obligatorie a animalelor din speciile bovine, suine, ovine, caprine şi ecvine. Munca depusă a 

fost  colosală,  timp de 4 luni,  în toată ţara s-a format o bază de date şi animalele, din speciile 

amintite, au fost identificate. Pe parcursul anilor, legislaţia s-a modificat de mai multe ori. La 

ovine în 2007, respectiv 2008 crotaliile aplicate erau simple într-o singură ureche,  în 2009 s-

au aplicat două crotalii simple, iar din 2010 s-au aplicat crotalii duble, din care una este 

prevăzută cu microcip şi se aplică obligatoriu în urechea dreaptă. În anul 2007 subvenţia s-a 
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acordat pentru ovinele care au avut produşi, numărul fătărilor fiind dovedit prin numărul de 

animale identificate, astfel că a fost identificat un număr mare de miei, la fel şi în anul 2008 

s-a înregistrat apoi o scădere a animalelor identificate, subvenţia acordându-se pentru ovinele 

cu vârsta de peste un an, indiferent dacă au fătat sau nu.  

Tabelul 17. 

Identificare animale nou născute  

 

Nr. Crt. 

Rank  

Anul 

Year  

Animale identificate 

Animals identified 

1 2007 5229 

2 2008 5544 

3 2009 4150 

4 2010 4663 

5 2011 1693 

Total/Total  16050 

 

 

Fig 41. Evoluţia acţiunii de identificare a animalelor 

 

Pe parcursul celor cinci ani numărul de ovine identificate a fost aproximativ stabil 

între anumite limite, în anul 2011 numărul animalelor crotaliate a fost foarte mic, deoarece 

costurile de achiziţionare ale crotaliilor electronice au fost suportate de proprietar şi legea 

permite identificarea ovinelor nou născute până la 9 luni de la fătare.  

Ca şi animale staţionare,  în baza de date se regăsesc un număr de 27457 capete,  23 

de animale au fost declarate moarte, iar pentru un număr de 4109 capete au fost eliberate 

formulare de mişcare. Numărul mare de animale staţionare, faţă de numărul existent de 

animale, se datorează dezinteresului proprietarilor faţă de evidenţa corectă a bazei de date. 
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Pentru crescătorii de ovine este foarte important ca, animalele din teren, să se afle şi în baza 

de date, dar situaţia masculilor şi corespondenţa inversă nu se află printre priorităţi, excepţii 

constituind unele exploataţii care au efectivele foarte mari şi care doresc o evidenţă clară a 

ovinelor . 

Tabelul 18. 

Situaţia mişcării animalelor pe localităţi pe durata celor 5 ani 

 

Nr. Crt. 

Rank 

 

Satul 

Village 

Numărul de animale mişcate prin formular de mişcare F2 

Number of animals move through the form of movement F2 

1 Blaja 346 

2 Cig 124 

3 Raţiu 357 

4 Sărăuad 181 

5 Tăşnad 3101 

 

 

Fig 42. Evoluţia mişcării animalelor pe localităţi 

 

Eliberarea formularelor de mişcare este proporţională cu numărul de animale din 

fiecare localitate. 

Din totalul formularelor eliberate, 2493 formulare de mişcare au fost eliberate pentru 

cele de sex feminin şi 1616 pentru cele de sex masculin. Contrar aşteptărilor, numărul 

femelelor vândute a fost mai mare decât cel al masculilor, dar ne referim doar la animale 

identificate, berbecuţii, marea majoritate, sunt vânduţi înainte de a fi identificaţi.  
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Tabelul 19. 

Situaţia evenimentelor declarate de proprietari pe durata celor 5 ani 

 

Nr. 

Crt. 

Rank 

 

Satul 

Village  

Moarte 

animal 

Animal 

death  

Sacrificare 

tradiţională 

Traditional 

slaughtering 

Pierdere 

crotalie 

Ear Loss 

Dispariţie 

animal 

Missing 

animal 

1 Blaja 1 0 0 0 

2 Cig 0 0 0 0 

3 Raţiu 9 0 0 0 

4 Sărăuad 3 0 0 0 

5 Tăşnad  10 0 0 0 

Total/Total 23 0 0 0 

 

Dintre cele 23 de animale moarte, repartiţia pe sexe a fost de 18 femele şi 5 masculi. 

 

Fig 43. Situaţia evenimentelor declarate de proprietari pe durata celor 5 ani 

 

 

 

Capitolul 6 

ASPECTE ECONOMICE ALE CREŞTERII OVINELOR ÎN ZONA TĂŞNAD  

 

La septelul de ovine din zona Tăşnad preponderenţa de rasă o deţine ţurcana. Din 

păcate, lâna obţinută de la ovine nu mai este o afacere în ţara noastră. În anii anteriori, din 

banii obţinuţi în urma vânzării de lână, fermierii îşi întreţineau angajaţii pe parcursul 

întregului an.  
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Ca sursă de venit rămâne subvenţia acordată de stat, valorificarea mieilor, 

valorificarea brânzeturilor şi valorificarea reformelor.  La ovinele din rasa ţurcană, din zona 

Tăşnad,  producţia medie de lapte, pe parcursul anului, este de aproximativ 450 l de lapte pe 

cap de animal.  Pentru un kilogram de brânză telemea sunt necesari trei litri de lapte. Astfel, 

de la o oaie se obţin, aproximativ, 80 litri de lapte pe sezon, adică aproximativ 25 kilograme 

de telemea.  

Procentul de miei masculi este de aproximativ 60%.   

De-a lungul celor cinci ani cuprinşi în studiu preţul brânzei telemea a variat între 8 lei 

şi 10 lei pe kilogram, preţul kilogramului la miei a variat între 8 şi 10 lei în viu, iar preţul 

unei reforme între 120 şi 150 de lei.  

Costurile legate de întreţinerea sănătăţii efectivului se situează undeva la 3 lei pe cap 

de ovină/an la care se adaugă, din 2011, suma de cinci lei pe cap de ovină pentru 

achiziţionarea crotaliilor electronice.  

Sumele acordate de statul roman, ca şi subvenţie, nu s-au schimbat pe parcursul celor 

cinci ani, ci doar modul lor de acordare, suma fiind de 40 lei pe cap de ovină femelă. 

Rentabilitatea exploataţiilor de ovine, la nivelul actual, ţine de seriozitatea fermierului, dar se 

impune intervenţia, din exterior, cu unele traininguri de management economic, altfel ne vom 

trezi în momentul când creşterea ovinelor va ieşi din economia neagră, că exploatarea lor nu 

este rentabilă. 
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CONCLUZII 
 

 

Studiul nostru privind unele aspect de creştere şi patologie a ovinelor pe perioada 

2007-2011 în arealul Circumscripţiei Sanitare Veterinare Tǎşnad ne permite sintetizarea de 

concluzii, observaţii şi perspective. 

1. Cercetarea noastrǎ s-a efectuat pe un numar total de 13320 ovine, grupate, în 

funcţie de efectiv, în urmǎtoarele categorii: 

 o fermǎ cu 8500 de ovine; 

 patru ferme cu efective cuprinse între 500 şi 800 de ovine; 

 nouǎ crescǎtorii, ferme mici, cu efective cuprinse între 150 şi 400 de ovine. 

2. Supravegherea sanitarǎ veterinarǎ, în conformitate cu planul strategic, s-a realizat 

prin recoltarea şi expedierea la laboratorul judeţean de diagnostic de probe: ser sanguin, 

probe coprologice de la ovine, avortoni, sistem nervos central, probe coprologice de la câini, 

probe de apǎ potabilǎ, organe de la ovinele moarte sau sacrificate. Eşalonarea pe ani: 

 în anul 2007 au fost prelevate şi expediate un numǎr de 2152 probe; 

 în anul 2008 au fost prelevate 2057 de probe; 

 în anul 2009 au fost prelevate 608 probe; 

 în anul 2010 au fost prelevate 774 probe; 

 în anul 2011 au fost prelevate 834 probe. 

3. Supravegherea sanitarǎ veterinarǎ, pe parcursul celor cinci ani, a vizat urmǎtoarele 

boli: parazitare, infecţioase, chirurgicale, medicale şi obstetricale. 

4. Incidenţa bolilor parazitare pe parcursul anilor studiaţi a fost urmǎtoarea, provenite 

din totalul parazitozelor: 

 anul 2007: 

 strongiloze pulmonare 31,28%; 

 strongiloze digestive 32,68%; 

 tenioze 9,09%; 

 eimerioze 7,24%; 

 cenurozǎ 7,10%; 

 fasciolozǎ 4,21%; 

 paramfistomozǎ 3,31%; 
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 alte parazitoze diagnosticate: râie, cisticercoza seroaselor şi dicroceliozǎ. 

 anul 2008: 

 strongiloze pulmonare 33,61%; 

 strongiloze digestive 29,44%; 

 tenioze 16,65%; 

 cenurozǎ 5,37%; 

 fasciolozǎ 5,14%; 

 eimerioze 3,33%; 

 paramfistomozǎ 2,95%; 

 au mai fost diagnosticate şi alte parazitoze: râie şi cisticercoza seroaselor; 

subliniem cǎ nu am diagnosticat dicroceliozǎ. 

 anul 2009: 

 strongiloze pulmonare 31,47%; 

 strongiloze digestive 33,47%; 

 tenioze 16,65%; 

 cenurozǎ 3,58%; 

 fasciolozǎ 4,57%; 

 eimerioze 2,83%; 

 paramfistomozǎ 3,66%; 

 au mai fost diagnosticate: râie, cisticercoza seroaselor, în acest an 

dicrocelioza a fost diagnosticatǎ la un singur caz. 

 anul 2010: 

 strongiloze pulmonare 41,11%; 

 strongiloze digestive 34,08%; 

 tenioze 11,09%; 

 cenurozǎ 1,30%; 

 fasciolozǎ 5,47%; 

 eimerioze 3,43%; 

 paramfistomozǎ 4,01%; 

 alte parazitoze diagnosticate: râie, cisticercoza seroaselor şi dicroceliozǎ. 

 anul 2011: 
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 strongiloze pulmonare 33,56%; 

 strongiloze digestive 29,44%; 

 tenioze 17,40%; 

 cenurozǎ 2,02%; 

 fasciolozǎ 6,06%; 

 eimerioze 3,96%; 

 paramfistomozǎ 4,04%; 

 au mai fost diagnosticate: râie, cisticercoza seroaselor şi dicroceliozǎ. 

5. Incidenţa bolilor parazitare, raportatǎ la numǎrul de ovine supravegheate sanitar 

veterinar, a variat relativ puţin, astfel: în 2007 s-a înregistrat o proporţie de 10,15%, în 2008 a 

fost de 10,32%, în 2009 a fost de 8,79%, în 2010 a crescut la 15,99%, iar în 2011 a fost de 

10,21%. 

6. Bolile infecţioase diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: mamita 

gangrenoasǎ, agalaxia contagioasǎ, anaerobioze, necrobaciloza şi ectima contagioasǎ. 

Menţionǎm cǎ aceste boli au avut o incidenţǎ scǎzutǎ, sub 1%; au existat 2 pusee: agalaxia 

contagioasǎ în anul 2009 a fost diagnosticatǎ la 244 ovine (1,78%) şi necrobaciloza la 278 

ovine (2,31%) în anul 2010. 

7. Bolile chirurgicale diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: fractura cornului, 

corpi strǎini intraconjunctivali şi afecţiuni ale ongloanelor. Aceste boli au avut o incidenţǎ 

scǎzutǎ, sub 1%. Afecţiunile ongloanelor au fost diagnosticate la 726 de ovine. 

8. Bolile medicale diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: indigestia rumenalǎ, 

cetozǎ, timpanism şi miodistrofie. Aceste boli au avut o incidenţǎ scǎzutǎ, sub 1%; o 

cazuisticǎ mai ridicatǎa avut miodistrofia, 384 de miei bolnavi. 

9. Bolile obstetricale diagnosticate în perioada 2007-2011 au fost: distocii, operaţie 

cezarianǎ şi prolaps uterin. Ca incidenţǎ, aceste boli s-au situat sub 1%; remarcǎm numǎrul 

mai mare de distocii, au fost 57 de cazuri. 

10. Bolile urmǎrite au fost supravegheate prin întocmirea de fişe de observaţie ȋn care 

s-a consemnat diagnosticul stabilit prin metodologie clasicǎ, tratamentul aplicat şi rezultatul 

obţinut. 

11. În bolile parazitare, în urma tratamentului specific aplicat, s-a obţinut vindecarea 

(dictiocaulozǎ, râie), reducerea parazitismului (fasciolozǎ), reducerea incidenţei prin 
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deparazitarea sistematicǎ a câinilor, rezultatul obţinut în cazul paramfistomozei a fost 

nesatisfǎcǎtor. 

12. În bolile infecţioase, tratamentul ovinelor bolnave în majoritatea cazurilor nu a dus 

la vindecare. Rezultate satisfǎcǎtoare s-au obţinut prin mǎsuri preventive de supraveghere 

(vaccinare), prin mǎsuri privind achiziţionarea şi introducerea în efectiv de animale 

cumpǎrate. 

13. În bolile chirurgicale rezultate bune şi foarte bune am obţinut prin intervenţie 

promptǎ şi specificǎ, ceea ce a dus la vindecarea subiectului bolnav. Astfel, în cazul 

afecţiunilor ongloanelor, intervenţia specificǎ şi a mǎsurilor de prevenire şi igienizare, 

completate prin condiţii de igienǎ şi întreţinere, au dus la reducerea îmbolnǎvirilor, cu 

apariţia sporadicǎ a câtorva cazuri. 

14. În bolile medicale rezultate spectaculoase au fost obţinute în cazul miodistrofiei 

nutriţionale a mieilor, în urma administrǎrii preventive de selevit, în prima sǎptǎmânǎ de 

viaţǎ. În toxiemia de gestaţie am obţinut rezultate bune prin corectarea raţiei furajere şi 

echilibrarea acesteia încǎ din perioada de iarnǎ. 

15. În bolile obstetricale rezultate bune am obţinut prin intervenţie promptǎ, înainte sǎ 

aparǎ complicaţii, reuşind sǎ recuperǎm aproape în totalitate numǎrul de oi bolnave. 

16. Bolile chirurgicale, medicale şi obstetricale sunt stǎri morbide, în majoritatea 

situaţiilor existǎ un numǎr limitat de cazuri care necesitǎ intervenţii de urgenţǎ, ceea ce 

presupune solicitudine şi profesionalism din partea  medicului veterinar. Bolile parazitare şi 

infecţioase se supun supravegherii sanitare veterinare prin acţiuni de prevenire şi combatere. 

17. Acţiunea de identificare prin crotaliere a ovinelor s-a derulat în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, din pǎcate modificǎrile succesive anuale sau chiar mai frecvente ale 

reglementǎrilor au dus la neconcordanţe şi disfuncţionalitǎţi; de unde a început bine în anul 

2008 ulterior s-a ajuns la rezultate confuze şi nereale. Identificarea animalelor nou nǎscute a 

cunoscut o scǎdere de la an la an, exemplificǎm: 

 în anii 2007 şi 2008 au fost identificaţi peste 10500 de miei; 

 în anii 2009, 2010 numǎrul scade la 8700 de miei; 

 în anul 2011 sǎ ajungǎ doar la 1690 de miei. 

18. Investigaţiile noastre au vizat şi unele aspecte economice, ceea ce ne îndreptǎţeşte 

la câteva concluzii în acest domeniu deosebit de important privind creşterea şi exploatarea 

ovinelor: 
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 principalele surse de venit pentru crescǎtori sunt: subvenţia acordatǎ de stat; 

valorificarea mieilor; valorificarea brânzeturilor şi valorificarea oilor. 

 lâna oilor, în aria noastrǎ de activitate se creşte preponderent rasa ţurcanǎ, nu se 

valorificǎ la un preţ real şi/sau stimulator, lâna fiind consideratǎ ca un produs 

secundar, total nerentabil, de care crescǎtorii nu stiu cum sa “scape”. 

 

 

Consideraţii finale 

În raport cu obiectivele tezei se poate evidenţia necesitatea abordǎrii unui “Plan de 

management medical al ovinelor” care sǎ urmǎreascǎ: 

 

 

1. Acţiuni sanitare veterinare pentru ovinele adulte. 

a. Vaccinuri: 

 Între 20 noiembrie şi 15 decembrie se vaccineazǎ împotriva anaerobiozei. 

 Între 15 decembrie şi 15 ianuarie, vaccinarea împotriva agalaxiei contagioase ovine 

(rǎsfugul alb). 

 Între 01 ianuarie şi 15 ianuarie se face vaccinarea împotriva mamitei gangrenoase 

(rǎsfugul negru). 

 Vaccinarea de antrax se face de obicei primǎvara (aprilie), întotdeauna de medicul 

veterinar de circumscripţie. Se poate încerca mutarea în toamnǎ a vaccinǎrii, pentru a 

limita scǎderea lactaţiei postvaccinal. 

 Opţional se mai poate face şi vaccinarea împotriva avortului salmonelic, mai ales ȋn 

efectivele unde a evoluat boala. 

 

b. Deparazitǎri: 

 La intrarea în stabulaţie, toamna, în timpul gestaţiei se face deparazitarea internǎ. 

 La ieşirea din stabulaţie, dupǎ fǎtare, se administreazǎ IVERMECTINǍ şi 

CLORSULON. 

 Pe timpul pǎşunatului deparazitarea internǎ la oile adulte se face la nevoie, dictate de 

rezultatele examenului coproparazitologic, cu recomandarea ca intervalul dintre douǎ 

deparazitǎri successive sǎ nu depǎşeascǎ 3 luni. 
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 Deparazitarea externǎ la oi (tratamentul pentru râie) se poate face prin îmbǎiere, 

aplicaţii de soluţii Pour-on sau injectabil. Tratamentul se face între 15 mai şi 15 iunie. 

În cazul îmbǎierilor se fac obligatoriu douǎ îmbǎieri la interval de 7 zile cu 

DIAZINON sau DELTAMETRIN. Daca se face injectabil, tratamentul se poate face 

cu IVERMECTINE cu repetare la 7 zile sau cu DORAMECTINǍ, fǎrǎ repetare. Dacǎ 

situaţia o impune, se mai poate face un tratament preventiv în toamnǎ (septembrie). În 

cazul soluţiilor Pour-on se foloseşte DELTAMETRIN. 

 

2. Acţiuni efectuate la miei. 

 Dupǎ fǎtare, în primele douǎ sǎptǎmâni se administreazǎ preventiv Vit E şi Se. 

 Deparazitarea internǎ se face pentru monesiozǎ (panglica) (cu PRAZIQUANTEL) la 

vârsta de 6-8 sǎptǎmâni, minim douǎ administrǎri, la interval de 4 sǎptǎmâni. 

 

3. Observaţii: 

 Recoltarea probelor de fecale se face de 4 ori pe an. Acestea se vor recolta cu 3 zile 

înainte de tratamentul antiparazitar şi la 5-10 zile dupǎ efectuarea tratamentului.  

Acest program de management medical a fost realizat de cǎtre colectivul de medici 

veterinari ai cabinetului SC FA DAN ADI SRL, având în vedere situaţia bolilor 

infecţioase şi parazitare din ultimii ani în judeţul SATU MARE. Acest program de 

management medical va rǎmâne confidenţial între client şi firma prestatoare de 

servicii medical veterinare. Firma prestatoare de servicii medical veterinare îşi asumǎ 

dreptul de a modifica, la caz de nevoie, programul menţionat mai sus, cu anunţarea 

din timp a clientului. 

 Este obligatorie identificarea animalelor din fermǎ, responsabilul de fermǎ are 

obligaţia de a anunţa orice achiziţionare de animale neidentificate, fǎtǎrile care au loc, 

precum şi orice altǎ mişcare de animale; acestea pentru a putea fi operativ sistemul 

naţional de identificare a animalelor. 

 

 

Continuarea cercetǎrii 

Se impune continuarea cercetǎrii extrem de diversǎ şi diversificatǎ, în vederea: 
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 Evidenţierii diferenţiatǎ a rolului şi importanţei ovinelor şi subproduselor acestora din 

punct de vedere social şi economic; 

 Evidenţierea rolului medicului veterinar şi a mǎsurilor medicale corect implementate 

şi aplicate în cadrul acestei ramuri – de creştere a ovinelor; 

 Colaborarea cu proprietarii de ovine şi informarea lor asupra importanţei unei strânse 

cooperǎri cu medicul veterinar; 

 Implementarea şi aplicarea de mǎsuri de management atât în cadrul CSVA-urilor cât 

şi în cadrul exploataţiilor de ovine; 

 Formulǎrii unor mǎsuri de combatere şi/sau eradicare a bolilor; 

 Studierii separate a grupurilor de boli specifice ovinelor. 
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