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TESTAREA EFICACITĂŢII UNOR EXTRACTE VEGETALE COMPARATIV CU
ANTIHELMINTICE CLASICE
EFFECTIVENESS TESTING OF SOME VEGETAL EXTRACTS COMPARING
WITH CLASICAL ANTHELMINTICS
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Rezumat

A fost testată eficacitatea unor extracte vegetale (Parazitol – Laboratoarele Medica, produs naturist cu efect
antihelmintic si un extract de ulei Cucurbita sp.) comparativ cu antihelminticele clasice (Rombendazol – Romvac
şi Dehelman - KRKA Slovenia) la păsări domestice, al căror status parazitar a fost în prealabil stabilit în urma
sacrificărilor şi necropsiilor.
Parazitolul şi a uleiul de dovleac au avut eficacitate mai slabă decât levamisolul şi albendazolul asupra
speciei Ascaridia galli. 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 are o eficacitate de 100%. Asupra cestodelor, parazitolul a avut o
eficacitate mai bună (57 %) decât uleiul de dovleac (14 %).
Abstract
We have tested the efficacy of some vegetal extracts (Parazitol – Medica Laboratories, a natural product with
an anthelmintic effect and a Cucurbita sp. oil extract) compared to the classic anthelmintics (Rombendazol –
Romvac and Dehelman – KRKA Slovenia) at domestic poultry, whose parasitical status had been previously
established through animal killing and necropsies.
Parazitol and the pumpkin oil have had a lower efficacy than the levamisole and albendazole upon the
species Ascaridia galli. Heterakis gallinarum was not affected by the pumpkin oil. Parazitol have a moderate
efficacy (36%), while levamisole and albendazole were very efficient (100%). The treatments with albendazole
upon the cestods belonging to the genus Raillietina have had a 100% efficacy. In cestods, Parazitol had a better
efficacy (57%) than the pumpkin oil (14%).

Numeroase plante medicinale au fost
folosite ca antiparazitare la animale şi om
(1,3,6,7).
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
antiinflamatorie
şi
cardioprotectivă
a
seminţelor de dovleac (11). Istoria medicinii
naturiste (bazate pe plante) este la fel de
veche ca şi civilizaţia umană.

Helminţii
gastrointestinali
au
fost
desemnaţi ca având cea mai mare
importanţă economică la animale domestice
pe tot globul datorită efectelor adverse
asupra productivităţii (4).
Dezvoltarea rezistenţei la antihelmintice
raportată în numeroase ţări (5,8,9) a dus la
indicaţii clare că programele de control
bazate exclusiv pe acestea nu sunt de
susţinut pe viitor.
Plantele medicinale au constituit pe
parcursul timpului surse constante de
medicamente folosite într-o gamă foarte
largă de entităţi patologice (2,3).
Dezvoltarea programelor integrate, de
control parazitologic, împotriva helminţilor
este vitală, dar astfel de program de control
necesită alternative viabile pentru folosirea
antihelminticelor (10).
Plantele sunt cunoscute că furnizează o
sursă foarte bogată de antihelmintice,
antibacteriene şi insecticide botanice.

1. MATERIALE 5I METODE
1.1.
Loturile experimentale
Pentru realizarea experimentului 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
necropsiilor.
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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 USAMVB (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 – M si
loturile ce au urmat a fi supuse tratamentului
cu albendazol (Rombendazol - Romvac) - R,
levamisol (Dehelman) - L, Parazitol - P,
produs naturist cu efect antihelmintic si un
extract de ulei de dovleac (Cucurbita sp.) D.
Protocolul a fost stabilit în conformitate
cu ghidul de evaluare al antihelminticelor la
găină şi curcă elaborat de WAAVP (12).
1.2.

Fig. 1. Parazitol (original)

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-le proliferarea.
Studiile recente au evidenţiat acţiunea
benefică a usturoiului în cazul helmintozelor.
Aloea conţine ca principali compusi
biologic activi responsabili de acţiunea
farmacologică derivaţi antracenici, care
acţionează la nivelul intestinului gros,
deterninând
creşterea
peristaltismului
segmentului terminal.
Posologie: 1 cps de 3 ori/zi timp de 10
zile, 2 săptămâni pauză, după care se
repetă tratamentul înca 10 zile (15).
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/kgc/zi, timp de zece zile.

Antihelminticele folosite

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 pe
baza suprafeţei corporale.
Parazitol
Compozitie: Thymi herba (cimbru)
0.050g/cps, tinctura de propolis 0,0005
g/cps, Alii sativi bulbus (usturoi) 0,110g/cps,
Aloe vera (aloe) 0,030g/cps.
Acţiune farmacologică: 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 puternic
efect fungicid, antihelmintic, antiprotozoaric.
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).

Extractul de dovleac
Extractul de dovleac a fost reprezentat de
„ulei virgin” extras prin presare la rece a
seminţelor (fig. 2, 3) de Cucurbita sp. Specia
cea mai frecvent cultivată este Cucurbita
pepo.
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
alimentaţia
omului,
consumându-se
fructele
tinere
(var.
oblonga).
Dovleacul este o plantă anuală cu tulpina
culcată, putând atinge 10 m.
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Frunzele sunt mari pentalobate, cu
sinusuri adânci. Peţiolii, ca şi frunzele, sunt
acoperiţi cu peri aspri.
Florile sunt mari, depăşind în diametru 10
cm. 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 (14,18).
Indicaţii:
Parazitoze
intestinale.
Cucurbita (C) pepo (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 fitoestrogeni (14)(11).
În aceeaşi ordine de idei 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 (1).
În urma calculului de extrapolare a dozei
de la om (20 ml/zi) la animale şi în special la
păsări am decis că doza administrată va fi
de 2,5 ml / kg g.c./zi, timp de zece zile.

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 digestiv, a ficatului şi a diverselor
ţesuturi.
Este activ faţă de trematode, cestode,
nematode (inclusiv de Trichinella spiralis), în
toate formele lor de evoluţie (ouă, larve,
adulţi).
Toxicitatea este redusă, fiind tolerate
doze de 2-3 ori mai mari decât cele
terapeutice.
Indicaţii: Rombendazolul este indicat
în dehelmintizarea păsărilor, porcinelor,
ovinelor,
bovinelor,
cabalinelor
şi
carnasierelor, pentru toţi helminţii, respectiv
trematode, cestode, nematode, indiferent de
localizare.
Rombendazolul tablete se pretează
foarte bine pentru administrări individuale,
corelându-se greutatea animalelor cu doza
pe care o calculăm fiecărui animal; în
cazul când se administrează în furaj
comprimatele se pisează transformându-se
în pulbere.

Fig. 4. Rombendazol (original)

Posologie: 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, 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
rentă 10 zile de la ultimul tratament (16).

Fig. 3. Seminţe şi extract de Cucurbita sp. (original)

Rombendazol comprimate
Compoziţie:
Albendazol
10
mg,
Excipient până la 120 mg (100 mg)
Acţiune farmacologică: Albendazolul,
este un endoparaziticid cu spectru foarte
larg. Administrat pe cale orală se absoarbe

Dehelman ® pulbere
Compoziţie: 100g de pulbere conţin 11,8
g de levamisol hidrocloric.
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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).

Acţiune farmacoterapeutică: 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.
Indicaţii: Prevenirea şi tratamentul
infestaţiilor cu nematode gastrointestinale şi
pulmonare.
Păsări (nu în perioada de ouat, dacă
ouăle sunt destinate consumului uman):
Ascaridia spp., Capillaria 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
consumului uman, la animale în 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 manifestări se remit de la sine, de
regulă, după 2-3 ore, 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.
Eficacitatea
procentuală=

1.3. 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% - 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
teste hematologice.
Înainte de începerea experimentului, 10
din păsările ce urmau a fi supuse studiului
au fost sacrificate si s-au stabilit speciile de
paraziţi prezente şi numărul de indivizi din
fiecare specie.
După constituirea loturilor experimentale
păsările au fost trecute printr-o 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,
identificaţi şi număraţi la 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:

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

x 100
media numărului de viermi recoltaţi de la lotul M

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,
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după care 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 formulă:

numărul de viermi eliminaţi în fecale

Eficacitatea
procentuală

x 100

=
numărul de viermi eliminaţi în fecale + numărul de viermi
identificaţi la necropsie

La testul critic = 100 %;
Împotriva capilariilor eficacitatea nu a
putut fi calculată, la acest lot datorită
rezultatelor obţinute.

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

2. REZULTATE 5I DISCUŢII

În cazul lotului R – tratat cu
Rombendazol (Albendazol) la sacrificare au
fost recuperaţi din masa gastro 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 Ascaridia galli,
patru Heterakis gallinarum şi nicio Capilaria
şi Raillietina. Calculată, după cele două
formule, a testului control şi critic,
eficacitatea
Rombendazolului
a
fost
următoarea:
Împotriva speciei Ascaridia galli:
La testul control = 100 %;
La testul critic = 100 %;
Împotriva lui Heterakis gallinarum:
La testul control = 100 %;
La testul critic = 100 %;
Împotriva capilariilor eficacitatea nu a
putut fi calculată, la acest lot datorită
rezultatelor obţinute.
Împotriva speciilor de Raillietina:
La testul control = 100 %;
La testul critic = nu a putut fi calculată cu
datele obţinute;

Păsările sacrificate la începutul
experimentului şi necropsiate au fost
parazitate cu mai multe specii de paraziţi
si anume: Ascaridia galli, Heterakis
gallinarum,
Cheilospirura
hamulosa,
Raillietina sp., Capillaria sp. şi Syngamus
trachea.
La lotul M – martor în urma
sacrificărilor au fost recoltaţi 58 de viermi
din care Ascaridia galli – 26, Heterakis
gallinarum – 25 şi cestode din genul
Raillietina – 7. La acest lot nu au fost
identificate capilarii la necropsia subiecţilor
care l-au constituit. Pe parcursul studiului
în fecale au fost eliminaţi doar patru
ascarizi.
Lotul L – tratat cu Dehelman
(Levamisol) la sacrificare nu a prezentat
decât un singur individ de Ascaridia galli 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 ascarizi, 16 Heterakis galinarum, 2
Raillietina şi nicio Capillaria.
Calculată, după cele dou formule, a
testului control şi critic, eficacitatea
Dehelmanului a fost următoarea:
Împotriva speciei Ascaridia galli:
La testul control = 96,15 %;
La testul critic = 92,85 %;
Împotriva lui Heterakis gallinarum:
La testul control = 100 %;

În cazul lotului P – 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,
patru Capillaria, şi trei Raillietina. Pe
parcursul tratamentului a fost observată
eliminarea a doi ascarizi în fecale.
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În cazul lotului D – tratat cu extract
uleios de Cucurbita sp. la sacrificare au
fost recuperaţi din masa gastro intestinală
44 helminţi din care trei au fost Ascaridia
galli, 34 Heterakis gallinarum, o Capillaria
şi şase 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 Ascaridia galli:
La testul control = 88,46 %;
La testul critic = 50 %;
Împotriva lui 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.
Împotriva 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 %.
Specia Ascaridia galli a fost afectată
diferit, în funcţie de compusul folosit, astfel
că eficacitatea cea mai 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
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 %.
Cestodele din genul Raillietina au
eliminate definitiv în urma tratamentului cu
albendazol, a cărui eficacitate a fost de
100%. Parazitolul a avut o eficacitate de 57
% asupra cestodelor, iar cel mai puţin
eficace a fost uleiul de dovlec (14,48 %).
Eficacitatea celor patru antihelmintice la
loturile supuse experimentului este redată în
figurile 6 şi 7.

96
.1
5

Calculată, după cele dou formule, a
testului control şi critic, eficacitatea
Parazitolului a fost următoarea:
Împotriva speciei Ascaridia galli:
La testul control = 69,23 %;
La testul critic = 50%;
Împotriva lui 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 lot datorită
rezultatelor obţinute.
Împotriva speciilor de Raillietina:
La testul control = 57,14 %;
La testul critic = nu a putut fi calculată
cu datele obţinute;
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Fig. 6. Eficacitatea antihelminticelor în infestaţia
naturală la păsări – testul control
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Fig. 7. Eficacitatea antihelminticelor în infestaţia
naturală la păsări – testul critic
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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 scăpa
cuantificării necesare efectuăriii calculului.
La finalul studiului s-a constatat că nu
au fost identificate speciile Cheilospirura
hamulosa şi Syngamus trachea 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 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 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 Dehelman a intrat în
experiment cu o medie de 1248g, iar la
sfârsitul perioadei media a fost 1578,5g.
Lotul tratat cu Abendazol 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.

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
albendazol
asupra
cestodelor din genul Raillietina are o
eficacitate de 100%
• Asupra cestodelor, parazitolul a avut o
eficacitate mai bună (57 %) decât uleiul de
dovleac (14 %).
• 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
preparate
naturiste
este
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 sp, Capillaria sp. diferenţele între
mediile greutăţilor corporale, ale puilor de
găină, trataţi şi netrataţi nu au fost
semnificative.
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