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REZUMAT. Testarea în condiţii de laborator a viabilităţii căpuşelor Argas persicus s-a efectuat 
în laboratorul de Parazitologie al F.M.V. Timişoara. Au fost folosite produsele comerciale 
Doramectin (Dectomax-Pfizer) şi Neocidol 600 EC (Ciba-Geigy). Concentraţiile  soluţiilor au 
fost următoarele: doramectin 1 %; 0,5%; 0,25% şi 0,01%, neocidol 1%o; 0,5%o; 0,25%o; 0,01%o 
şi 0,01%o). 
Mortalitatea absolută a acarienilor la concentraţiile cele mai mari de doramectin (sol.1%) şi 
neocidol (sol.1%o) s-au înregistrat după 30 de minute, respectiv două ore. Concomitent cu 
scăderea concentraţiei soluţiilor şi trecerea timpului proporţia mortalităţii s-a redus. 
 

 

Introducere 

Căpuşele argaside sunt răspândite în toată lumea 

fiind adaptate la nişele uscate din zona de deşert, 

semideşert, stepă sau savană (3,4). Singura 

excepţie este Aragas macrostigmatus care 

trăieşte în microhabitatele higrofile ale 

carmoranilor de pe malul Mării Negre (5). 

Referitor la ritmul nictemeral al acestor acarieni 

se ştie că adulţii tuturor speciilor au o activitate 

nocturnă. Excepţia o constituie Argas 

cucumerinus ce parazitează în timpul zilei la 

păsările marine din Peru (3). 

Aragas persicus sau "căpuşa găinilor" (fig. 1) 

este răspândit în zonele calde şi temperate şi 

atacă găinile, curcile, porumbeii, raţele, gâştele, 

canarii şi păsările sălbatice (1,2). 

Căpuşele adulte de Argas persicus au fost 

recoltate dintr-o gospodărie din localitatea Şeitin, 

Jud. Arad (fig.2), iar experimentele s-au derulat 

în laboratorul disciplinei de Parazitologie al 

FMV Timişoara. 

Materiale şi metode 

În experimentul de faţă, pentru testarea 

viabilităţii " in vitro" a căpuşelor Argas persicus, 

s-au folosit două substanţe : una din grupa 

avermectinelor-doramectin (Dectomax-Pfizer) şi 

alta din grupa organofosforicelor (derivat 

tiofosfat-diazinon)) - Neocidol 600 EC (Ciba-

Geigy). 

Doramectinul 1% a fost diluat în ulei de floarea 

soarelui, concentraţiile testate au fost de 1%, 

0,5%, 0,25%, 0,1% şi 0,01%. Diluţiile s-au 

realizat cu ajutorul unei micropipete automate. 

Pentru punerea în contact a căpuşelor Argas 

persicus cu diluţiile de doramectin s-au realizat 

nişte săculeţi din hârtie de filtru cu dimensiunile 

de 80/75 cm. Fiecare săculeţi a fost impregnat cu 

1 ml soluţie de doramectin şi 1 ml tricloretilen. 

Tricloretilenul a fost folosit pentru a asigura o 

dispersie cât mai uniformă a substanţei active pe 

întreaga suprafaţă a hârtiei de filtru. Ulterior 

săculeţii au fost lăsaţi aproximativ două ore, la 

temperatura camerei, pentru a se evapora 

tricloretilenul. După acest interval de timp, în 

fiecare săculeţ, au fost introduse câte 10 căpuşe, 

iar capetele săculeţului s-au închis cu câte o 

agrafă. Săculeţele au fost puse într-o placă Petri 

pe care s-a notat concentraţia doramectinului, 

după care plăcile respective s-au termostat la 25
o
 

C, timp de 24 ore (fig. 3). Testarea viabilităţii 

căpuşelor s-a făcut la următoarele intervale de 

timp : 15 min, 30 min.; 1 oră, 2 ore, 4 ore, 6 ore, 

8 ore, 12 ore şi 24 ore. 
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Cea de-a doua substanţă folosită în experimentul 

de faţă a fost diozinonul sub forma produsului 

comercial Neocidol 600 EC (Ciba-Geigy). S-a 

testat viabilitatea lui A. persicus la soluţiile 

apoase de neocidol în concentraţie de 1 %o, 0,5 

%o, 0,25%o, 0,1 %o, şi  0,01 %o. Pentru fiecare 

concentraţie am folosit câte două plăci Petri 

tapetate cu hârtie de filtru şi umectată cu câte 1 

ml din soluţia respectivă. În fiecare plăcuţă Petri 

s-au introdus câte 10 căpuşe (fig. 4). În cazul 

probei martor hârtia de filtru a fost umectată cu 

soluţie fiziologică. Probele au fost termostate la 

25
o
 C, timp de 24 ore, iar rezultatele viabilităţii 

căpuşelor au fost notate la aceleaşi intervale de 

timp ca în cazul doramectinului. 

Rezultate şi discuţii 

În cazul testării viabilităţii căpuşelor A. persicus l 

diferite concentraţii de doramectin s-au obţinut 

următoarele rezultate, care sunt cuprinse în 

tabelul 1. 

 
Tabel 1 

Mortalitatea adulţilor de A. persicus la diferite concentraţii de doramectin 

 

 CONCENTRAŢIA SOLUŢIEI 

TIMP 

DE 

CONTACT 

 

1% 

 

0,5% 

 

0,25% 

 

0,1% 

 

0,01% 

 

MARTOR 

15 min. 8 2 1 0 0 0 

30 min. 10 4 3 2 0 0 

1 h 10 6 5 4 1 0 

2 h 10 10 8 6 2 0 

4 h 10 10 10 7 3 0 

6 h 10 10 10 9 3 0 

8 h 10 10 10 10 4 0 

12 h 10 10 10 10 5 0 

24 h 10 10 10 10 7 0 

 

În urma analizei rezultatelor se constată o 

mortalitate de 100% a adulţilor de A. persicus 

după un timp de contact de 30 minute cu soluţia 

1%. Pe măsură ce concentraţia soluţiei de 

doramectin a scăzut (0,5%; 0,25%; 0,1 %) şi 

timpul necesar atingerii mortalităţii absolute 

(100%) a fost mai mare, respectiv două ore 

(pentru concentraţia de 0,5%, patru ore (0,25%) 

şi opt ore (0,01 %). În cazul soluţiei de 0,01 % 

doramectin, în primele 30 minute de contact, 

mortalitatea a fost 0, pentru ca după o oră să se 

înregistreze 10 % mortalitate. După 12 ore de 

contact a acarienilor cu soluţia, proporţia 

mortalităţii a fost de 50%, iar la sfârşitul 

experimentului mortalitatea înregistrată a avut 

valoarea de 70%. 

Rezultatele testului "in vitro" a soluţiei de 

Neocidol 600 EC asupra căpuşelor A. persicus 

sunt redate în tabelul 2. 

 

 
Tabel 2 

Mortalitatea adulţilor de A. persicus la diferite concentraţii de Neocidol 600 EC. 

 

TIMP DE 

CONTACT 

CONCENTRAŢIA SOLUŢIEI 

1 %O 0,5 %O 0,25 %O 0,1 %O 0,01%O MARTOR 

15 min 3 1 0 0 0 0 

30 min 4 3 0 0 0 0 

1 h 9 6 3 1 0 0 

2 h 10 8 5 3 1 0 

4 h 10 10 7 5 2 0 

6 h 10 10 10 8 4 0 

8 h 10 10 10 10 5 0 

12 h 10 10 10 10 5 0 

24 h 10 10 10 10 5 0 
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Testele de contact ale soluţiei de neocidol asupra 

căpuşelor A. persicus dovedesc eficacitatea 

graduată în funcţie de concentraţia acestei soluţii 

şi de timpul de contact. În primele 30 de minute 

moartea căpuşelor a fost remarcată doar la 

concentraţiile de 1%o,  patru ore în cazul soluţiei 

de 0,5%o , şase ore în cel al soluţiei 0,25 %o , 

respectiv opt ore la o concentraţie a soluţiei de 

neocidol de 0.1%o. Proporţia de 50 % a 

mortalităţii căpuşelor în urma contactului cu 

soluţia de neocidol 0,01 %o s-a observat după opt 

ore de contact, acest raport al mortalităţii s-a 

menţinut şi după 24 de ore. 

Concluzii 

1. Testarea "in vitro" a doramectinului asupra 

căpuşelor Argas persicus la concentraţii diferite 

(1%; 0,5%; 0,25%; 0,1% şi 0,01%) determină o 

mortalitate absolută după 30 de minute (sol. 1%), 

două ore (0,5%), patru ore (0,25%) şi opt ore 

(0,1%); 

2. Neocidolul 600 EC testat "in vitro" în condiţii 

similare a produs moartea în proporţie de 100% a 

căpuşelor după două ore (soluţie 1%o), patru ore 

(sol. 0,5%o), şase ore (sol. 0,25 %o), opt ore (sol 

0,1 %o). 

SUMMARY 

In vitro assay of Argas persicus viability 
to doramectine (Dectomax – Pfizer) and 
neocidol 600 EC (Ciba – Geigy) 

The "in vitro" testing of the viability of Argas 
persicus ticks was done in the Parasitical 
Diseases Laboratory FMV Timişoara. 
Comercially available products as 
Doramectin (Dectomax -Pfizer) and Neocidol 
600 EC (Ciba-Geigy) were used in the 
following concentrations : Doramectin - 1%; 
0,5%; 0,25%; 0,1% and 0,01%, and 
Neocidol - 1%o; 0,5%o; 0,25%o; 0,1%o and 
0,01%o ,respectively. 

The absolute mortality of ticks at the highest 
concentrations of Doramectin (1% solution) 
and Neocidol (1%o solution) was recorded 
after 30 minutes and after 2 hours, 
respectively. Concomitantly with the 
decrease of the solutions concentration and 
with the time passing, the rate of mortality 
has been reduced. 
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