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CÂINELE 

 

Înţepături de purici 

icul meu baset este alergic la înţepături de purici şi 
la anumite larve. Odată ajunşi la ţară, aceştia i-au 
produs răni pe tot corpul, deoarece, iritându-l, se 

scarpina mereu, smulgându-şi părul în smocuri şi ajungând 
până la carne. Dar, într-o zi, am descoperit într-o revistă un 
articol despre proprietăţile Aloei vera.  

Am încercat, aşadar, produse pe bază de aloe, în particular 
gelul pe care l-am aplicat în mod delicat pe piele. Mâncărimile 
păreau a se atenua, iar micul meu odor se scărpina mai puţin. 
Am continuat să-l îngrijesc şi am amestecat câteva picături de 
pulpă de Aloe vera în hrana sa, în acelaşi timp continuând 
aplicarea externă a gelului. Într-o săptămână, rănile au 
dispărut. Urmând sfaturile veterinarului meu, uimit de acest 
rezultat, am continuat tratamentul în paralel cu cel antialergic 
prescris de el. În trei săptămâni, părul micului meu baset a 
început să crescă din nou. Cu toate acestea practicantul m-a 
prevenit că, din păcate, totul ar putea să se repete odată cu 
reîntoarcerea la ţară. 

D-na Marie R. 
 

 
 

Labrador 

m un câine labrador în vârstă de şapte ani şi jumătate. La 
începutul lunii octombrie a fost muşcat în trei locuri de 

un alt câine de aceeaşi talie. Muşcăturile erau la ureche, falcă 
şi umăr.  

Primele două răni erau mici, dar cea de la umăr era cât 
degetul mic şi adâncă de un centimetru. 

Am uns cele trei răni cu gel de aloe şi, începând cu ziua 
următoare, le-am badijonat cu loţiune de Aloe vera. Am 
adăugat 3 cl. de pulpă de aloe lichidă în hrana sa, de două ori 
pe zi. Muşcăturile de la ureche şi falcă s-au cicatrizat în patru 
zile. În schimb cea de la umăr s-a infectat, deoarece cîinele 
meu se scărpina frecvent cu laba. Am continuat acelaşi 
tratament, împiedicând câinele să se scarpine prin acoperirea 
rănii cu un pansament îmbibat în gel pur. O săptămână mai 
târziu s-a cicatrizat şi rana de la umăr. 

Jeannine B. – Suedia 

 

Câini de serviciu 

resc de douăzeci de ani câini de serviciu, destinaţi 
dresajului, cum ar fi câinii poliţişti, câinii destinaţi 

persoanelor cu deficienţe de vedere sau câinii antrenaţi pentru 
găsirea stupefiantelor. 

În mod evident, pentru acest gen de activităţi sunt 
selecţionate numai animale excepţionale. Însă, ca în orice altă 
crescătorie, noi obţinem exemplare variate, cu calităţi diferite, 
potriviţi pentru stăpânii care doresc de la protejaţii lor, fie 
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