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Dynamika przebiegu inwazii Eimeria spp.

u cieląt nieleczonych i leczonych Baycoxem
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of Eimeria spp. infection in'calves tleated and untreated with Bayćox
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The studiós were carried out in two farms -zzk
farm. The caives ware divided into control and experi

period of the study the intensity of the coccidia
administration of Baycox the intensity of coccidia
of feaces. i; the incidence oiclinical coccidiosis and mortaliĘ was obserYed in6.9 oń of calves. After

Baycox a ion only 1.g r^ of the animals died. The results were statistically analysed and significant

dil1erene ,01 between the control and experimental group in SK Bietin were observed.
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Kokcydioza j est plzewlekłą pasozytnicząchorobą
która występuje u różnych gatunków zwierząt. Wy-

dza się przypadki kl
inwazle kokcydiów
dowców, zootechni
sytuacj i bardzo w ażnę j est prawidłowe rozpo znan,le,
które jest podstawądo podjęcia zabiegów profilakĘcz-

a i leczenie kokcydiozy cie-
u opierało się na tradycyj-

uwagę zasługuje Baycox (6, 18).

Celem pracy było określenie intensywności zaraże-
I7la oraz prześledzenie wpływu preparatu Baycox na
dynamikę przebiegu inwazji kokcydiów u cieląt w cy-
klu rocznym.

Matetiał i metody
Badania przeprowadzono w dwóch gospodarstwach:

Z o otę chnic zny m Z aQadz i e D o św i ad c zalny m w K ołb ac zu
oraz Stadninie Koni w Bielinie. Badaniami objęto 382 szt.

krów rasy czarno-białej z 50oń dolewem ,,H-F" oraz l30
cieląt,

W celu określenia dynamiki inwazjikokcydiów w cyklu
rocznyfi] u cieląt ustalono l0 przedziŃów wiekowych (1-,

2-, 3-,..., 1 0-miesięczne). Badania koproskopowe wykony-
wano razw miesiącu. IJ zwierząt w trakcie doświadczenia
nie stwierdzono infekcji anitęż innych lnwazji pasozytni-
czych.



Badania nad wpĘwem Baycoxu na
przebieg dynamiki inw aĄi kokcydiów
przeprowadzono na 60 cielętach, podzie-
lonych na 4 grupy - po 15 zwierzątw
każdej. Ze względu na różnąintensyłv-
ność inwazji kokcydiów w kaźdym go-
spodarstwie utworzono oddzielnie gru-
pę kontrolną. W grupach doświadczal-
nych podano dwukrotnie doustnie w
dawce 20 mglkg masy ciała w odstępie
7 dni preparat firmy Bayer - Baycox,
którego aktywną substancją jest toltra-
zutil.

Ekstensyr,vność i intens}rvność inwa-
zji ustalono na podstawie badań kopro-
skopowych stosując dwie metody: Wil-
lis-Schlaf'a oraz Mc-Mastera (17, 19).
Gatunkowy skład kokcydiów ustalono
posługując się kluczem Pellerdiego (l2).
Badania uzupełniono o hodowlę oocyst
prowadzoną w wilgotnej komorze w
temperaturze 24-26"C. Jako środek za-
pobiegaj ący rozwojowi pleśni uzywano
2,5oń w odnego roztworu dwuchromia-
nu potasu (KrCrrOr). W obrębie grup dla
każdego cielęcia obliczono różnicę przy -
rostów masy ciała przedbadaniem i po
jego zakończeniu, tworząc ciag różnic
masy ciała. Z nlch obliczono średnią
arytmetyczną przyrostu masy ciała dla
danej grupy. Uzyskane wyniki badań
poddano analrizie statystycznej. Wszyst-
kie obliczenia wykonano przy lżyclu
pakietu statystycznego,,STATGRA-
PHICS".

Wynikii omówienie

B adania kopro skopow e wykazały,
że zw terzęta do świadc zalne były za-
rażone mieszaną inwazj ą kokcydiow.
Z prób kału krów oraz cięIąt wyizo-
lowano sześć gatunków kokcydiów:
E. bovis, E. aubernensis, E. ziirni, E.
ellipsoidalis, E. subspherica, E. ,y-
lindrica (tab. 1). Skład gatunkowy
kokcydiów zależy przede wszystkim
od lokalnych warunków środowisko-
wych i hodowlanych (7 , 10, 1 1, 15).
U zwierząt zarażonych kokcydiami,
inwazje jedno- i dwugatunkowe wy-
kazano u 66,90ń cieląt i 93,}Yo krów.
Stwierdzono, że ekstensywność mie-
szanej tnwazji kokcydiów u cieląt w
ZZD Kołb acz atr rymywała się na po-
ziomie od 20,460ń do 64,520ń, a w
SK Bielin od30,I4oń do 78,4Ioń,

W dynamice przebiegu kokcydio-
zy u cteląt w cyklu rocznym stwier-
dzono dw a szczfi: wiosenny (kwie-
cień) i jesienny (wrzesień). Krzywe

Tab 1. Ekstens}.wność występowania pierwotniaków z rodzaju Eimeriu u krów
i cieląt
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Miesiące
0PG - liczba oocyst w 1 glamie kału

Ryc. 1. Intens},rvnoŚĆ inwazji kokcydiów (oPG) u cieląt w cyklu rocznym
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Wiek cie!ąt w miesiącach
Ryc. 2. Porównanie średniorocznej ekstensywności inwazji kokcydiów u cieląt w
poszczególnych grupach wiekowych
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Obiaśnienia: A ZZD Kołbacz,B SK Bięlin



Tab ż. Wplyw kokcydiostatyków na intensl.rvność inwazji kokcydiów u cieląt waniu kokcydiostatyku intens}r,vność
lnwazjiu cieląt zmaIŃaw znaczącym
stopniu w grupach doświadczalnych
(B, C), co uwidoczniło się tylko po-
jedynczymi oocystami w badanych
próbach kału. Uzyskane wyniki ba-
dań własnych znajdują potwierdze-
nie w wynikach badań innych auto-
rów (4, 8, 12, 13).

Z przepr owadzonych badań wyni-
ka współzalezność między nasile-
niem inwazji a efektami produkcyj-
nymi badany ch zwterząt Im większa
była intensywno ść zar ażenia kokcy-
diami tym większe są straty w pTzy-
rostach masy ciała. Na fakt tęnzwra-
cająrównieżuwagę inni autorzy (8,
Iż, 73). Wpływ tnwazji kokcydiów
na przyrosty masy ciała przedstawio-
no w tab. 3. Lepsze efekty produk-
cyjne uzyskano u cieląt w grupach
doświadczalnych po zastosowaniu

obrazujące roczną intensywność mieszanej inwazji
kokcydiów u cieląt w cyklu rocznym przedstawiono
na ryc. 1. Najwyższąintensyłvność inwazji u badanych
cieląt stwierdzono w kwietniu: wynosiła ona w SK
Bielin 3850 oocystw 1 gkału, a w ZZDKołbaczż3S)
oocyst w 1 g kału. Uzyskane wyniki sązgodne z dany-
mi piśmiennictwa (7, 15).

Występowanie i przebteg inwazji kokcydiów zale-
żaĘ przede wszystkim od wieku cieląt (ryc. 2). Naj-
bardziej dotknięte tnwazją kokcydiów były cielęta
pomiędzy 5 a 7 miesiącem życia (ekstensywność in-
wazji od 69.98% do 76,47o/o), najmniej zaś cielęta
dwumiesię czne (12,45%). Nie stwierdzono natomiast
oocyst kokcydiów u miesięcznych cieląt. Równiez Li-
piński (7)wykazał,żeucieląt między 5 a7 miesiącem
życia ekstensywność inwazji jest najwyższa,

Wpływ kokcydiostatyku na intensyrvność inwazji
kokcydiów u cieląt obrazlje tab. 2. W grupach kon-
trolnych w czasie trwania doświadczenia stwierdzano
w kale znacznąliczbę oocyst kokcydiów. Po zastoso-

Baycoxu aniżęIiw kontrolnych. Różnica w przyrostach
masy ciała cieląt w SK Bielin pomiędzy grupą doświad-
czalnąakontrolnąwyniosła 26,24 kg i była statystycz-
nie istotna (p < 0,01). Natomiast w ZZDKołbaczróż-
nica ta wyniosła 4,73 kg i nie była statystycznie istot-
na. W SK Bielin stwierdzono również przypadki kli-
nicznej kokcydiozy spowodowane wysoce patogenny-
mi gatunkami - E. bovis i E. ztirni. Uzyskane wyniki
znaj duj ąp otwierdzeni e w wynikach Marquerdta ( 9).
Przy dlżej intensywności inwazji w SK Bielin stwier-
dzono upadki spowodowane kliniczną kokcydioząw
6,90^. W wyniku zastosowania kokcydiostatykrr śmier-
telność zmalała do I,9%o. Pojedyncze przypadki kli-
nicznej kokcydiozy na terenie Polski stwierdzali
Chomczyński i wsp. (5) oraz Patyk (11).

Analizuj ąc straty eko nomi c zn e sp o wo do w anę pr zez
kokcydia, naleĘ obok p adnię ć w ziąć pod uwagę ko szty
w_,,rnikające ze zwiększonego zużycia paszy, zmniej-
szonych przyrostów masy ciała, dodatkowej opieki i
leczenia zwierząt.

Objaśnienia: grupa A - SK Bięlin (grupa kontrolna), grupa B SK Bielin po podaniu
Baycox, grupa C - ZZD Kołbacz po podaniu Baycox, grupa D ZZD Kołbacz (grupa
kontrolna).

Tab 3. Srednie przyrosĘ masy ciała (kg) cieląt poszczególnych grup doświadczalnych

Objaśnienia: A, B, C, D jak w Lab.2, * różnica statystycznie istotna przy p < 0,01.



Wnioski

1. W przebiegu kokcydiozy u cieląt w cykiu rocz-
nym występują dwa okresy szczytowe: wiosenny
(kwiecień) i jesienny (wrzesień).

2. Kokcydiostatyk Baycox charakteryzuje się dużą
skutecznością przeciwko pierwotniakom z rodzaju
Eimeria i j est przydatny w profilaktyc ę oraz zwalcza-
niu kokcydiozy u cieląt.

3. Stosowanie Baycoxu działa korzystnie na przy-
rosty masy ciała cieląt, zmntejszaliczbępadnięc oraz
obniża znacząco intensywnośc inwazj i.

4. W przypadku klinicznej kokcydiozy u cieląt w
stadzie, należy profilaktycznie zastosować Baycox
między 3 a 4 miesiącem życia.
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która odbędzie się w dniach 1-2 października 1999 r.

w ośrodku ,,Reko" w Wenecji klZnina
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Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w w/w konferencji w terminie do 30 czerwca 1999 r. na

adres: ZakŁadFizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego Państwowego Instytutu Weterynalyjnego,
ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz,

W przypadku czynnego udziału prosimy o podanie tytułu refelatu 1ub doniesienia. Przewiduje się druk
materiałów konferencyjnych. Tennin nadsyłania streszczeń (1 strona 'Ą4 i dyskietka Word 6.0) upływa z
dniem 31 lipca 1999 r. Po tym terminie prześlemy następn} szczegółowy komunikat.

Orientacyjne koszty: hotel- apartament 70 złza dobę, pokój l-osobowy 40 zŁza dobę, pokój 2-3

osobowy ż8 zł za dobę, wyżywienie - ok.32 zł dziennię.

Sekretarzem Zjazda jest mgr Krystyna Hoffman-Woźniak, tel. (0-52) 346-3I-23,

Opłatę zlazd,owąw wysokości 50 zł prosimy przesyłać do 30 czerwca 1999 r. na konto Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego Oddział w Bydg oszczy: Bank Gospodarki Zywnościowej S.A, Bydgoszcz nr

203 0 1 I27 - 6ż7 5 -2700_ 1 1 .


