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În perioada de păşunat primăvară-vară, protecția bovinelor îndreptată împotriva 
insectelor parazitare devine o problemă stringentă. Prin faptul că multe din ele sunt 
hematofage, apare şi pericolul de transmitere de către diptere a unor boli infecțioase şi 
parazitare (Белова л.м., карев а.н., 2008). Miazele induc pierderi economice consi-
derabile prin scăderea dramatică a producției de lapte cu 15-20%, pierderi în greutate 
până la 10-15%, pieile sunt de slabă calitate şi are loc o reducere a fertilității (http:/
cotitianulagricol.ro/). Pierderi economice apar şi de la interdicția de a utiliza produse-
le provenite de la animale de rentă, care sunt tratate cu medicamente în scopul com-
baterii parazitozelor de acest gen. Medicamentele administrate se elimină prin lapte, 
carne, organe şi de aceea necesită timp de aşteptare pentru ca alimentul să fie sigur 
pentru consumator (Losson B., 2001). Aceste parazitoze sunt determinate de larvele 
insectelor diptere, care se dezvoltă în tegument, organe cavitare şi diferite țesuturi. În 
funcție de localizare miazele pot fi cutanate, gastro-intestinale, oftalmice, nazo-fa-
ringiene, auriculare, mamare, anale, urogenitale (hopla C.E., Durden L.A., 1994; Bu-
nescu Irina, 2014).

Principalii ectoparaziți la bovine sunt reprezentanții genurilor Tabanus (tăunii) T. 
bovinus; Hypoderma (strechiile) H. bovis; Simulium (musca rea, năprasnică şi veninoa-
să) S. columbacense; Anopheles (țânțarii) A. maculipenis, (Chiurchiu Viorica., 2008; 
квичко л. и., архипов и.а., абрамов в.е., 2010; токарев а.н., 2010) şi muştele 
zoofile Haematobia iritans, H. stimulans, Musca autumnalis.

Pentru crescătorii de animale care practică păşunatul, mai ales în apropierea pă-
durilor şi a apelor de suprafață, este necesară elaborarea de măsuri sanitar-veterinare 
adecvate în scopul prevenirii pierderilor economice cauzate de disconfortul animale-
lor şi de bolile transmise de insectele hematofage (Kunz S.E., Kemp D.h., 1994).

Scopul lucrării noastre a fost testarea noului produs farmaceutic Bayoged, soluție 
antiparazitară externă pe bază de Cyflutrin, condiționat la Euro Prime Famaceuticals 
SRL, Republica Moldova (Certificat de înregistrare în Republica Moldova nr. 2897 din 
30.12.16)

Substanța activă Cyflutrin, cu acțiune insecticidă şi repetență, interferează cu ca-
nalul de sodiu al membranelor celulelor nervoase, duce la o repolarizare întârziată a 
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sinapselor nervoase, blochează transmiterea impulsurilor nervoase cauzând pierderea 
coordonării mişcării, paralizia şi moartea insectelor. După aplicarea soluției pe bovi-
ne, Cyflutrin este distribuit timp de câteva ore, pe întreaga suprafață a corpului, dar 
nu pătrunde în piele în cantități semnificative. Cu toate acestea, cantitățile mici ale 
dozei aplicate dermic, practic nu sunt metabolizate. Studiile efectuate pe şobolani au 
arătat că Cyflutrin şi metaboliții săi sunt excretați, în principal, prin rinichi. În dozele 
recomandate nu prezintă acțiune toxică, teratogenă, mutagenă şi iritantă locală pe pie-
le (Engaşev S.V. et al., 1996; Tcaciov A.B., 2004).

Testarea preparatului Bayoged s-a realizat în lunile mai-iulie aa. 2016-2017, în pe-
rioada de prezență maximală a insectelor diptere pe păşunea satului gradişte, raio-
nul Cimişlia, pe animale întreținute în aceleaşi condiții de habitat, ce aveau rațion şi 
moțion standard. Astfel, în investigațiile efectuate, au fost utilizate dozele indicate în 
instrucțiunile de administrare, cu aplicarea de-a lungul coloanei vertebrale la bovine, 
de la baza gâtului până la baza cozii.

Numărul de insecte din familia Hipodermatidae stabilit pe parcursul a 3 minute la 
animalele atât din lotul  experimental, cât si cele de control a constituit circa 32,6±3,0 
şi 31,8±3,0 ex. / cap bovină. După prelucrarea grupei experimentale cu Bayoged în 
conformitate cu instrucțiunea de administrare s-a aplicat doza de 10 ml la un animal 
(greutate corporală 500 kg) dea lungul coloanei vertebrale. Numărul de insecte a co-
borât la 1-a, a 2-a, a 3-a şi a 4-a săptămână respectiv la 1,5±0,28; 1,8±0,24; 2,0±0,2  şi 
3,6±0,35 ex. / cap bovină, iar eficacitatea a constituit respectiv 97,4%; 96,5%; 94,2% şi 
90,6%. S-a observat că pe măsura lungirii intervalului după prelucrare, numărul de 
insecte care se aşezau pe animale s-a mărit cu 1-3 exemplare. S-a constatat că pe par-
cursul a 4 săptămâni eficacitatea preparatului a fost destul de înaltă. În acelaşi timp 
numărul de insecte pe animalele din grupa de control a rămas la acelaşi nivel sau s-a 
mărit cu 4-5 exemplare de insecte atingând cota de 36-38 ex./ cap bovină.

Insectele din familia Tabanidae de asemenea au fost foarte sensibile la acțiunea 
produsului Bayoged. Numărul de insecte din această familie, până la prelucrare, a fost 
de cca 45,4±4,2 ex./cap bovină, iar pe parcursul a 4 săptămâni de la prelucrare s-a con-
statat prezența a 2,7±0,22; 3,5±0,34; 4,5±0,38; 6,41±0,42 ex/cap bovină, iar eficacitatea 
a constituit respectiv 96,6%, 95,7%, 95,3% şi 87,5%.

Datele obținute de noi vin în concordanță cu rezultatele altor cercetători ai prepa-
ratelor cu conținut de Cyflutrin şi alte repelente utilizate pentru combaterea şi pro-
filaxia ectomozelor la animalele domestice (Cozma V. et. al., 1997; Boulard C., 1998; 
Cosoroabă I., 2000; Munteanu P., 2002; Oprescu I., Dărăbuş gh., Țânță M., 2005; 
токарев а.н., 2015).


