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Abstract.The work is consecrated to the incidence of cattle lameness in the Republic of Moldova. 
Sick animals can’t move to the pasture, don’t benefit of the sun and of the outdoors movement. These 
affections determine in breeding cows a lower milk and meat production, and a decreased sex drive. The 
reduction of the productive capacities and the treatment of the acropodial diseases increase the price of the 
products. Exploitation of these animals by taking them to slaughterhouses is unprofitable because most of the 
times the meat is of low quality. There has been made an analysis of the negative economical effects 
produced by the acropodial diseases and an analysis of the benefits of the prophylaxis and treatment 
measures taken in time in livestock cattle. 
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INTRODUCERE 
Maladiile extremităţilor distale ale membrelor la taurine rămân un domeniu puţin cercetat în 

medicina veterinară. În acelaşi timp, în majoritatea ţărilor cu un vitărit intens, şchiopăturile la 
taurine cer de la medicii veterinari intervenţii din ce în ce mai dese. 

Taurinele cu afecţiuni podale nu se pot deplasa la păşune, nu beneficiază de soare şi de 
mişcarea în aer liber. La vacile de reproducţie aceste afecţiuni generează diminuarea sau dispariţia 
producţiei de lapte, carne şi a apetitului sexual. Dacă rămân totuşi gestante, vacile dau naştere la 
produşi neviabili, predispuşi la tot felul de afecţiuni.Diminuarea capacităţilor productive şi 
tratamentul bolilor acropodiilor măreşte preţul de cost al produselor. Valorificarea acestor animale 
prin abataj este nerentabilă, carnea fiind de cele mai multe ori de calitate inferioară din cauza 
slăbirii. 

După datele din Franţa, jumătate din animalele cercetate n-au scăzut în productivitate. Însă la 
25% din efectiv în primele 17 săptămâni de la începutul lactaţiei s-au pierdut 440 l lapte, iar în 
următoarele 12 săptămâni, de la mijlocul lactaţiei şi până la sfârşitul ei, 270 l lapte la o vacă (Coulon 
J.B. et. all., 1996). La animalele bolnave s-a înrăutăţit starea generală şi starea aparatului de susţinere 
şi mişcare. Şchiopăturile prelungesc intervalul dintre ultima fătare, până la următoarea însămânţare 
(Clarkson, M.J., 1996). 

Costul de 100 de lire sterline la o vacă – aceste pierderi sunt estimate de Dr. D. Baggot 
(Baggot, D.G. &Russell, A.M., 1981). Pierderile totale la o cireadă de 100 de vaci este de 850-2800 
lire sterline (LivestockFarming, 1982). În Olanda pierderile economice în medie au alcătuit circa 
230 de guldeni la o vacă bolnavă (Enting, H., and other, 1997). În Olanda şchiopăturile după nivelul 
de pierderi economice se află pe locul trei după sterilitate şi mastite. 

În România, conform evaluărilor făcute de R. Moga - Mânzat, o vacă cu o producţie medie 
de 25 litri de lapte pe zi ajunge rapid la mai puţin de 10 litri de lapte din cauza podopatiilor acute 
(Moga-Manzat R. ş.a.,1984).După nivelul pagubelor economice induse în sectorul creşterii vacilor 
de lapte din Federaţia Rusă, necrobacterioza cedează doar sterilităţii şi mastitelor (Самоловов А.А., 
1993). 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Ca material de cercetare au servit datele statistice privind incidenţa necrobacteriozei la 

taurine în Rebublica Moldova şi cercetările anatomo-clinice realizate de noi în perioada anilor 
1997-2003. Studiului au fost supuse o serie de lucrări ştiinţifice din ţară şi de peste hotare 
consacrate problemelor podopatiilor la taurine. Concomitent au fost utilizate surse electronice ce 
conţin date statistice, analize şi evaluări în domeniul de referinţă. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Evoluţia în profunzime a leziunilor septice, care se dezvoltă la nivelul degetului afectat au 

un potenţial patogen pentru ţesuturile moi şi structurile osoase regionale. Cu cât leziunile sunt mai 
profunde, cu atât gravitatea acestora este mai semnificativă, ajungându-se până la compromiterea 
economică a animalului prin imposibilitatea efectuării sprijinului pe membrul afectat. Primele 
manifestări clinice de boală apar după câteva zile de la infectare şi constau în inflamaţia şi necroza 
superficială a tegumentului interdigital, care apare uşor congestionat, sensibil, parţial depilat şi 
acoperit de un exudat cu miros caracteristic, respingător care, fiind acoperit de bălegar, trece 
neobservat (Moscalic R. ş.a., 1999; Енчу В., 2007). Examenul clinic poate evidenţia culoarea 
roşietică a pielii cu două proeminenţe de o parte şi alta a şanţului. Şchiopătura poate să lipsească. 
Odată cu apariţia eroziunilor, şchiopătura devine mai evidentă. După 10-15 zile de la infectare, 
inflamaţia pielii se poate extinde şi la bureletele axiale, care vor reţine murdăria. Cornul secretat 
devine higroscopic şi dispus spre macerare (Whay H. and other, 1998). Odată cu extinderea infecţiei 
asupra pododermului mijlocului solei, mai ales la vitele care au furbură cronică, pielea îşi pierde 
elasticitatea, se fisurează şi este contaminată de flora bacteriană reprezentată de D. nodosus şi F. 
necrophorum. 

Îmbolnăvirea concomitentă a mai multor membre în diverse stadii de evoluţie poate pune 
animalul în imposibilitatea de a se mai deplasa. S-a remarcat că nu întotdeauna animalele cu leziuni 
ale degetelor prezintă şchiopături şi, în orice caz, gravitatea leziunilor nu este întotdeauna 
proporţională cu intensitatea şchiopăturii. 

Evoluţia bolii devenind cronică, nu este mortală, dar prin evoluţia îndelungată, slăbire, 
scăderea productivităţii şi a sacrificărilor din necesitate determină importante pierderi economice. 

Conform datelor prezentate de R. Moscalic, situaţia epizootică în ţară, cu referinţă la 
podopatiile taurinelor, inclusiv necrobacterioza, sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Morbiditatea necrobacteriozei la taurine în unele raioane ale  
Republicii Moldova, perioada 1992-1998 

Animale afectate 
№ d/o Raionul Ferme 

afectate 
Anii cei mai 
nefavorabili 

Numărul 
de 

animale cap. morbiditate (%) 

4 Anenii-Noi 4 1993,1996-1998 965 214 22,7 
6 Briceni 23 1996,1997,1998 11015 4074 37,0 
3 Cahul 2 1993,1996 140 60 31,5 
2 Căuşeni 1 1992 226 60 26,5 
8 Criuleni 1 1996 196 22 11,2 
5 Donduşeni 2 1995,1997 833 164 19,6 
7 Edineţ 2 1996,1998 393 84 21,3 
1 Orhei 3 1992,1996,1997,1998 1448 213 14,7 
11 Sîngerei 1 1996 175 11 6,2 
10 Soroca 1 1996 766 27 3,5 
9 Ungheni 4 1996,1997 470 72 15,3 
Total 44 1992-1998 16626 5001 30,1 

În perioada anilor 1997-2003, au fost examinate şi supuse tratamentului vacile de lapte din 
gospodăriile „Bălăsineşti”, „Larga”, „Corjeuţi”, „Hlinaia”, „Marcăuţi”, „Durleşti”, „Paşcani” şi 
„Maximovca”, care au avut de suferit de pe urma podopatiilor, având aceiaşi factori predispozanţi: 
condiţiile de întreţinere, alimentaţia şi persistenţa factorilor microbieni (Enciu V. ş.a., 2014). 
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Rezultatele examenului clinico-ortopedic expuse în tabelul 2 demonstrează că din numărul 
total de vaci (2070 cap.), 489 capete au fost depistate cu afecţiuni ale degetelor, ceea ce constituie 
23,6%. Cele mai răspândite forme de afecţiuni ale acropodiului au fost: necrobacterioza 425 cap. - 
20,5%; abcesul liniei albe 30 cap. - 1,44%; ulcerul podal 10 cap. - 0,5%; hiperplazie interdigitală 13 
cap. - 0,6%; corpi străini 11 cap. - 0,5%. La animale examinate, în 91,1% de cazuri au fost afectate 
ongloanele membrelor pelvine şi în 8,9% cazuri, ongloanele membrelor toracice. Ponderea cea mai 
mare au avut-o afecţiunile contaminate de agenţii microbieni.  

Tabelul 2. Incidenţei afecţiunilor podale la vacile lactante în fermele investigate 

Tipul afecţiunilor 
Necrobacte-

rioză 
Abcesul liniei 

albe Ulcer podal Hiperplazie 
interdigitală 

Corpi străini Total animale 
afectate Gospodăria 

Numărul 
de 

animale 
în efectiv Cap. % Cap. % Cap. % Cap. % Cap. % Cap. % 

Bălăsineşti 407 90 22 4 0,98 3 0,73 2 0,49 . . 99 24 
Corjeuţi 550 73 15 6 1,09 2 0,36 3 0,54 2 0,36 86 16 
Durleşti 92 19 21 3 2,17 - - 2 2,17 2 2,17 26 28 
Larga 621 174 28 7 1,12 2 0,32 4 0,64 2 0,32 189 30 

Maximovca 80 15 19 3 3,75 - - - - 1 1,25 19 24 
Mărcăuti 242 42 18 5 2,06 1 0,41 2 0,83 3 1,24 53 22 
Paşcani 78 12 15 2 2,56 2 2,56 - - 1 1,28 17 22 
Total 2070 425 20,5 30 1,44 10 0,5 13 0,6 11 0,5 489 23,6 

Analiza efectelor economice negative, produse de afecţiunile acropodiilor la bovine este 
deosebit de importantă deoarece maladiile membrelor reduc eficacitatea exploatărilor şi a 
investiţiilor în domeniul producerii laptelui. În întreaga lume, taurinele au de suferit de pe urma 
podopatiilor, dar cel mai grav sunt afectate rasele de taurine cu o productivitate de lapte înaltă.  

Rezultatelor prezentate în tabelele 1 şi 2 demonstrează că incidenţa afecţiunilor podale la 
taurine este de circa 25%. Luînd în consideraţie datele statistice pe ţară, o vacă produce anual o 
cantitate de 3400 l lapte. Prin estimarea pierderilor economice la 100 de vaci mulgătoare, utilizând 
metodologia internaţională, am obţinut următoarele rezultate. 

Admitem o gospodărie cu un efectiv de 100 de vaci, din ele 25 de capete sunt cu afecţiuni 
acropodiale. În acest caz, diminuarea producţiei de lapte constituie 20%, şi corespunde volumului 
de 680 l lapte pe an de la o vacă. Pierderea la 25 capete – 17000 litri lapte anual. În valoare 
bănească, reieşind din preţul de achiziţie 5 lei/litru, pierderile constituie – 85000 lei. 

Reducerea numărului de fătări de la 100 de vaci constituie cu 17 viţei mai puţin. Dacă 
estimăm costul unui viţel la 500 lei, pierderile constituie 8500 lei. 

Prelungirea perioadei de service la cele 25 capete bolnave constituie 3000 de zile. În acete 
3000 de zile se pierde o cantitate de 1500 lapte, ceea ce în valoare bănească constituie 7500 lei. 

Din animalele bolnave (25 capete) circa 25% vor fi trimise la sacrificare (6 capete). 
Admitem că o vacă mulgătoare are 500 kg masă vie, adică 3000 kg rebutate. Pierderile constituie 
45000 lei. 

În total, pierderile economice provocate de afecţiunile acropodiale la taurine, conform 
exemplului prezentat, sunt estimate în felul următor: 

1. Pierderi la producţia de lapte 85000 lei 
2. Reducerea numărului de fătări   8500 lei 
3. Prelungirea perioadei de repaus mamar   7500 lei 
4. Rebutarea animalelor incurabile 45000 lei 

Total 146000 lei 
Profilactica afecţiunilor acropodiale necesită următoarele cheltuieli: curăţirea şi prelucrarea 

ongloanelor la o vacă 75 lei, la 100 de vaci – 7500 lei; tratamentul unei vaci – este de 250 lei, 
pentru cele 25 de vaci se vor cheltui 6250 lei. În total pentru profilaxie şi tratament se vor investi 
13750 lei.  
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Efectul economic în cazul profilaxiei şi tratării la timp a afecţiunilor acropodiale va constitui 
146000 lei – 13750 lei = 132250 lei pentru o gospodărie cu un efectiv de 100 vaci mulgătoare sau 
pentu un cap 1322,5 lei pe an. 

La data de 1 ianuarie 2014 în Republica Moldova, conform datelor statistice, erau 
înregistrate 130700 vaci. Reieşind din calculele efectuate mai sus la acest număr de animale vom 
avea: pierderi anuale 47705500 lei; investiţii pentru profilaxie şi tratament 17971250 lei; efectul 
economic 29734250 lei. 

CONCLUZII 
O cerinţă obligatorie pentru crescătorii de taurine esteîntreţinerea şi exploatarea efectivelor 

în spaţii indemne de factori etiologici predispozanţi şi determinanţi, implicaţi în apariţia afecţiunilor 
acropodiale. 

Pentru întreţinerea ongloanelor în condiţii morfo-fiziologice normale, la fermele de creştere 
şi exploatare a taurinelor trebuie să existe un travaliu pentru contenţia animalelor, instrumente 
adecvate pentru curăţarea ongloanelor şi un personal calificat în acest sens. Pentru a nu răspândi 
necrobacterioza, instrumentele se vor dezinfecta cu soluţie de 10% de formalină după fiecare 
animal. 

În vederea excluderii pierderilor economice, pentru profilaxia afecţiunilor podale la taurine 
este obligatoriu ca în fiecare primăvară şi toamnă toate vacile productive să fie supuse unui examen 
podotehnic. 

Recomandăm stabilirea la timp a diagnosticului nosologic privind evoluţia afecţiunilor 
podale la bovine atât prin examene anatomo-clinice, morfopatologice macro- şi microscopice, 
precum şi bacteriologice. 

Deplasarea animalelor spre şi dinspre păşune să fie în ritm „la pas”, iar dacă există în calea 
deplasării segmente betonate sau acoperite cu asfalt, se recomandă o viteză de deplasare de 
aproximativ 0,5 km/oră, pentru o tocire normală a cutiei de corn. 

Este absolut necesară prezenţa la ferme a băilor pentru picioare, formate din două 
compartimente. Cea mai practică este soluţia de formalină de 5-7% (adică 19 părţi apă şi 1 parte 
formalină). În cazurile grave se recomandă îmbăierea autorodiilor de 3-4 ori pe săptămână. Băile nu 
sunt efective la temperaturi mai joase de 13°C. Pentru băile de picioare la interval de 10 zile se 
recomandă soluţie de sulfat de cupru de 15%. 
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