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În ultimul timp, în România, dezvoltarea 
aviculturii a luat o mare amploare. Fermele s-au 
modernizat iar producŃiile au început să devină 
competitive. Chiar şi în condiŃiile unor tehnologii 
moderne pierderile economice pot fi mari prin 
nerealizarea sporurilor şi prin mortalitate datorită 
unor boli, printre care şi eimerioza (1, 5, 6).  

Cunoaşterea situaŃiei concrete din fiecare regiune 
şi fermă este o necesitate pentru a cunoaşte, pe 
de o parte, care sunt speciile de eimerii mai 
frecvente şi, pe de altă parte, pentru a vedea care 
este prevalenŃa bolii. Numai pe baza unei 
cunoaşteri reale a situaŃiei epizootologice 
concrete se poate elabora un program de control 
parazitologic eficient şi cât mai ieftin (3, 7) şi 
preveni evoluŃiile clinice grave şi păgubitoare ale 
eimeriozei (10).  

În acest studiu ne-am propus să determinăm 
intensivitatea şi extensivitatea infecŃiei cu eimerii 
în sisteme intensive şi extensive de creştere şi 
implicaŃia lor în patologia aviară.  

Materiale şi metode 

Pentru determinarea incidenŃei parazitismului în 
trei ferme avicole cu sistem intensiv – AVE 
IMPEX SRL SATU-MARE, AVE GIARMATA 
şi AVE DEVA – şi într-o minifermă cu sistem 
extensiv, în perioada 2004-2005, au fost făcute 
anchete epizootologice privind evoluŃia clinică, 
prevalenŃa eimeriozei, intensitatea infestaŃiei, 
speciile parazite pe parcursul unui ciclu de 
producŃie şi localizarea speciilor de eimerii în 
diverse segmente intestinale. 

În acest scop efectivele de pui de găină din 
unităŃile cercetate au fost urmărite privind 
manifestările clinice, au fost efectuate examene 

necropsice şi examene coproscopice cantitative 
şi calitative. Au fost făcute comparaŃii între 
sistemul de creştere intensiv şi creşterea 
extensivă (7, 11, 12, 14). 

Rezultate şi discuŃii 

PrevalenŃa parazitismului cu Eimeria spp. în 
diferite unităŃi de creştere a puilor a variat de la o 
unitate la alta, de la un an la altul şi de la un 
sistem de creştere la altul (tabel 1). Dacă în anul 
2004, prevalenŃa la AVA IMPEX SRL SATU-
MARE a fost de 12,14%, în anul 2005 ea a ajuns 
la 29%. Datele obŃinute s-au bazat pe examene 
coproscopice, cu identificarea prezenŃei 
parazitismului. CondiŃiile de creştere şi 
tehnologia utilizată sunt la nivel foarte înalt. 
PrezenŃa oochisturilor la un scor redus este chiar 
benefică pentru întreŃinerea stării de premuniŃie. 
VariaŃiile de prevalenŃă la AVE IMPEX SRL 
SATU-MARE nu pot fi puse pe seama 
condiŃiilor de întreŃinere, căci ele nu s-au 
modificat, ci mai de grabă pe seama instalării 
unei chimiorezistenŃe. Cu toate acestea, din când 
în când, au putut fi identificate, la examene 
necropsice, leziuni generate de eimerii, precum: 
foarte rare tiflite hemoragice, enterite catarale, 
colonii de coccidii. 

La AVE GIARMATA, în urma examenelor 
efectuate nu s-a identificat parazitismul cu 
eimerii. Acest lucru este explicabil având în 
vedere că la această unitate popularea s-a 
efectuat după o pauză de câŃiva ani. În etapele 
următoare se va urmări dacă s-a introdus 
infestaŃia şi cu ce specii de eimerii. 

La AVE DEVA, ancheta s-a făcut ca urmare a 
evoluŃiei clinice a eimeriozei la un efectiv mare 
de pui broiler. IncidenŃa infestaŃiei a fost de 74%, 
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în cele cinci hale care au fost luate în studiu. 
Simptomele erau specifice eimeriozei cecale cu 
Eimeria tenella, puii prezentând abatere, diaree 
cu fecale hemoragice, slăbire şi moarte. La 
examenul necropsic au fost identificate leziunile 
de tiflită hemoragică şi enterită catarală. La 
raclatul mucoasei cecale s-au identificat 
oochisturi de eimerii şi alte stadii ale ciclului 
biologic. 

La Conacul Josif, sistemul de creştere rea 
extensiv. A fost identificat un focar de eimerioză 
cu prevalenŃă de 100%. În Ńarcurile unde au fost 
întreŃinuŃi puii erau arbori care produceau umbră 
şi menŃineau umiditatea, fapt ce a favorizat 
dezvoltarea şi sporularea oochisturilor prezente 
în fecalele eliminate de puii infectaŃi, 
asigurându-se astfel condiŃii optime pentru 
desfăşurarea ciclului evolutiv al eimeriilor şi 
reinfestarea în permanenŃă a puilor. De 
asemenea, hrănitorile şi adăpătorile utilizate în 
gospodăria respectivă erau necorespunzătoare 
fiind aşezate direct pe sol, dând astfel 
posibilitatea puilor de a defeca în acestea 
menŃinându-se o permanentă reinfestare. Până la 
remedierea condiŃiilor şi tehnologiei de creştere 
(reducerea umidităŃii şi schimbarea hrănitorilor şi 
adăpătorilor), indiferent de protocolul terapeutic 
utilizat, există condiŃii pentru evoluŃia în 
continuare a eimeriozei clinice. 

La examenul clinic la unii pui s-au constatat 
următoarele semne clinice: abatere, aripi căzute, 
hiporexie diaree, cu fecale maronii (hemoragice) 
sau gălbui. 

La examenul necropsic pe cadavrele deschise s-
au putut evidenŃia cecurile uşor destinse, 
mucoasa inflamată, cu sau fără hemoragii, sau 
leziuni necaracteristice, în principal enterită 
catarală. În urma efectuării raclatului din 
mucoasa intestinală (din fiecare segment) au fost 
identificate în cecuri specia E. tenella şi în partea 
posterioară a intestinului subŃire şi rect E. mitis. 

Intensivitatea infestaŃiei cu eimerii într-o fermă 
intensivă de pui broiler a fost urmărită pe 
parcursul unui ciclu de producŃie, în condiŃii de 

chimioprevenŃie. ExcreŃia de oochisturi a început 
să crească la vârsta de 21 de zile cu un apogeu 
(16575 ± 12181) la 28 de zile (tabel 2). Această 
perioadă coincide cu vârsta la care parazitismul 
este mai intens cu E. tenella, specia cea mai 
patogenă. 

Comparativ cu evoluŃia eliminărilor de oochisturi 
din ferma intensivă, la microferma Conacul Josif, 
cu sistem extensiv, intensivitatea eliminărilor, 
începând cu vârsta de 30 de zile şi până la 55 de 
zile, a fost mult mai mare (tabel 3). Au existat 
două puseuri: la vârsta de 40 de zile (135300 ± 
29063 oochisturi) şi la 52 de zile (155010 ± 
14897 oochisturi), în condiŃii de terapie cu 
anticoccidice din grupa sulfamidelor. Această 
eliminare masivă este explicabilă având în 
vedere că rezultatele au fost obŃinute în condiŃii 
de coccidioză clinică. 

În condiŃiile fermei AVE IMPEX SRL SATU-
MARE, pe baza identificării speciilor de eimerii 
parazite s-a întocmit un tabel cu vârsta la care 
apar (tabel 4). Astfel, speciile E. tenella şi E. 
acervulina au fost puse în evidenŃă la categoriile 
de vârstă de 3-5 săptămâni. E. mitis şi E. praecox 
s-au evidenŃiat doar la puii în vârstă de 4 
săptămâni şi în număr foarte redus. E. maxima cu 
o prevalenŃă redusă, a fost semnalat la puii în 
vârstă de 4-6 săptămâni. 

Datele prezentate corespund în mare parte cu 
date din literatura de specialitate (2, 4, 7, 8, 9, 12, 
13). 

În condiŃii de intensivitate redusă a 
parazitismului, la AVE IMPEX SRL SATU-
MARE, localizarea eimeriilor a fost după cum 
urmează (tabel 5): 

• E. tenella: cecuri; 

• E. acervulina: duoden şi jejun; 

• E. mitis: jejun şi ileon; 

• E. maxima: jejun şi ileon; 

• E. praecox: ileon. 

 
 
 
 
 
 
 



 74 

Tabel 1 
PrevalenŃa parazitismului cu Eimeria spp. în diferite unităŃi de creştere a puilor de găină 

 
Nr. probe 

LocaŃia 
Examinate Pozitive % 

Anul Nr. hale 

AVE IMPEX 
SRL SATU 

MARE 
140 17 12,14 2004 14 

AVE IMPEX 
SRL SATU 

MARE 
100 29 29 2005 10 

AVE 
GIARMATA 

10 0 0 2005 1 

AVE DEVA 50 37 74 2005 5 
CONACUL 

JOSIF 
54 54 100 2005 - 

 
 

Tabel 2 
Intensivitatea parazitismului cu Eimeria spp. într-o fermă de pui broiler pe parcursul 

unui ciclu de producŃie, în condiŃii de chimioprevenŃie 
 

Oochisturi/gram de fecale la vârsta de: Nr. 
probe 7 zile 14 zile 21 zile 28 zile 35 zile 42 zile 

10 0 
575± 

335,2031 
20255± 

26903,93 
16575± 
12181,8 

4540± 
5408,984 

1075± 
1519,731 

 
 

Tabel 3 
Intensivitatea parazitismului cu Eimeria spp. la puii de găină crescuŃi în sistem extensiv, 

în condiŃiile terapiei cu anticoccidice 
 

Oochisturi/gramul de fecale la vârsta de: 
Nr. probe 

30 zile 33 zile 36 zile 40 zile 45 zile 48 zile 52 zile 55 zile 

5 
165440± 
6014,815 

53130± 
1164,903 

33350± 
10971,27 

135300± 
29063,53 

30590± 
13829,38 

28690± 
2172,671 

155010± 
14897,79 

68480± 
21065,87 

 
 

Tabel 4 
EvoluŃia parazitismului cu eimerii la o hală de pui broiler pe parcursul unui ciclu de producŃie 

la AVE IMPEX SRL SATU MARE 
 

Vârsta (săptămâni) Specia de 
eimerii 1 2 3 4 5 6 

E. tenella - - X X X - 
E. acervulina - - X X X - 
E. mitis - - - X - - 
E. maxima - - - X X X 
E. praecox - - - X - - 
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Tabel 5 
Localizarea speciilor de eimerii identificate la AVE IMPEX SRL SATU MARE 

în diverse segmente intestinale 
 
Localizare 

Specia de 
eimerii Duoden Jejun Ileon Cecuri 

Rect 
 

E. tenella - - - X - 
E. acervulina X X - - - 
E. mitis - X X - - 
E. maxima - X X - - 
E. praecox - - X - - 

 
 
 

Concluzii 

• În sistemul intensiv de creştere a puilor 
broiler, prevalenŃa a variat între 0 şi 74% 
dependent de condiŃiile de creştere; 

• În focar de eimerioză, în cadrul 
sistemului extensiv, prevalenŃa infestaŃiei 
poate atinge 100%; 

• În condiŃiile sistemului intensiv, cu 
tehnologie avansată, evoluŃia 
parazitismului cu eimerii poate fi 
controlată prin chimioprevenŃie. 
Parazitismul redus cu eimerii, cu un mic 
puseu la vârsta de 28 de zile, nu pune 
probleme de sănătate efectivelor de pui, 
dacă tehnologia este respectată; 

• În sistemul extensiv, în focar de boală, 
intensivitatea parazitismului este 
ridicată, contribuind la poluarea 
mediului. Terapia, în lipsa ameliorării 
condiŃiilor de creştere, este ineficace; 

• În condiŃiile intensive de creştere, E. 
tenella şi E. acervulina afectează puii 
broiler în vârstă de 35 săptămâni, în timp 
ce E. maxima apare la vârsta de 4-6 
săptămâni. 

SUMMARY 

Establishment of the eimeriosis 
intensivity and extensivity in broiler 
farms from western part of Romania 

As a result of the epidemiological enquiry 
carried out on broiler eimeriosis in western 
part of Romania, a 100% prevalence in the 
extensive growth system, and a 0-74% 
prevalence in the intensive growth system 
were found. 

The intensivity of Eimeria infection was 
higher due to the improper hygienic 
conditions. 
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