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Produkcja siary i mleka jest jedną z ważntejszych
cech uzytkowości rozpłodowej loch. Niezakłócone
pobieranie dużej ilości siary a następnie mleka korzyst-
nie wpływa na zdrowie prosiąt noworodków i gwa-
rantuje ich prawidłowy rozwój. W następstwie wystą-
pienia hypogalakcji loch pojawia się u prosiąt niski
stan odpomości biemej i zwiększona wrazliwość na
zakażenta. Przy obniżonej mleczności lub bezmlęcz-
ności loch występuje również wysoka śmiertelność.

Różnice środowiskowe i rozwojowe zasadntczo
zmieniły skład mleka, jest on unikalny i właściwy je-
dynie dla nowo narodzonego osobnika danego gatun-
ku. Układ noworodka: pokatmowy, klwionośny, ner-
wowy, wydalniczy, naczyniowy, szkieletowy, immu-
nologiczny oraz wzroku są niedojrzałe. Skład mleka
pozwala kompensować i wyrównywać rożne defekty
rozwojowe, gwarantuje też optymalny wzrost t roz-
wój w okresie pourodzeniowym.

Laktacja u lochy wymaga szczególnej mobilizacji
ustroju. Nawet I00% energii z dtety możę być wyko-
rzystane do syntezy mleka (14). Współczesne norrny
zale c aj ąb ardz o inten sywn e żyr,vi eni e l o ch karmi ący ch
(12). Pozlł,ala to na poplawę wskaźników reproduk-

od odsadzenia do pokrycia (7). Obfite żywienie zwięk-
sza od 7 do 16oń skutecznośó krycia (2, 18). Ograni-
czenię żywienta wydŁuża czas oczękiwania na ruję
powodując obniżenie produkcyjności (8, 20,22). Opł-
malne z punktu widzenia kondycji lochy i zasuszenia

wymienia jest intensywne zywienie macior nie tylko
w szczycie laktacji ale równiez w okresie poprzedza-
jącym odsadzenie miotu (9). Obok czynników hormo-
nalnych lokalne czynntkt o charakterze ftzycznym, a
mianowicie długotrwały mechaniczny nacisk mleka
zalegającego w pęcherzykach wydzielniczych na ko-
morki nabłonkowe powodując wzrost ciśnienia we-
wnątr z p ęcherzyków wyzwala reakcj ę apoptoĘ czną
(3). Zatem kontynuowanie intensywnego żywtenta
przy i po odsadzeniu powinno doprowadztć do zasu-
szenia wymienia. Uwstecznienie - inowolucja gruczo-
fu mlekowego po zakończonej laktacji jest przykładem
apoptozy niezb ędnej do zachowania homeo stazy komó -

rek, ich struktury i poziomu przemian biochemicznych.
Celem badań było określenie stanu zdrowotnego

gruczołu mlekowego loch pierwiastek na podstawie
kwasowości mleka (pH) i Iiczby komórek somatycz-
nych (LKS) w mleku 3 dnia po oproszenru oraz przy
odsadzeniu prosiąt, tj. po 6 lub 4-tygodniowej laktacji
przy zastosowaniu odmiennej techniki zasuszania sa-
mic, która polegała na intensywnym żywieniu loch w
okresie przed, w czasie i po odsadzeniu i była porów-
nywana z techniką tradycyj ną powszechnie sto sowa-
ną w której lochy w okresie okołoodsadzeniowym
żywione sąw sposób ograniczony.

Matetiał i metody

Badaniarni objęto 40 loch mieszańców ras: polska biała
zwisłoucha x wielka biała polska w jednym cyklu repro-
dukcyjnym (pierwiastki). Zwierzęta były klinicznie zdro-
we, a podczas trwania obserwacji pozostawały pod nadzo-

The experiment was carried out on 40 primiparous sows. Half of the group reared their piglets for 42 days,
and the other half for 28 days of lactation. Different drying techniques rvere used - the experimental groups
(E) t10 sows with longer and l0 sorvs with shorter lactation] were fed intensive|y before, during and after
weaning; the control groups O [10 sows with longer and 10 solvs with shorter lactation] were fed traditionally
- with a restricted feed level during the weaning period. The health of the mammary glands was estimated by
observing acidity (pH) and somatic cells count (SCC) in the sołys' milk. The results suggested'that intensive
feeding around the weaning period had no negative inlluence on the health of the mammary glands.
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Tab. 1. Schemat dośu,iadczenia

obniżony poziom żywienia w okresie
okołoodsa dze n iowym

intensywne żywienie w okresie
okołoodsadzeniowym, na poziomie pełnej laktacji

obniżony poziom żywienia w okresie
okołoodsa dzen iowym

intensywne żywienie w okresie
okołoodsadzeniowym, na poziomie pełnei laktacji

| - odłączenie miotów po 42 dniach

ll - odłączenie miotów po 28 dniach

kontrolna (K)

doświadczalna (D)

kontrolna (K)

doświadczalna (D)

rem lekarza weterynarii. Układ dośwjad-
czenia i liczebność loch w grupach do-
świadczalnej (D) i kontrolnej (K) przed-
stawiono w tab. l.

Dośr,viadczenie rozpoczęto w dniu po-
krycia loszek, azakończono 10 dnia po
odsadzeniu picrwszego miotu, Lochy
prośne lrtrzymywano indywidualnie, na
ściółce, Na 5-7 dni przed spodziewanym
tetrninem porodu przemieszczano je do
trójdzielnych kojcow porodowych. Ma-
ciory z przychówkiem przebywały w nich do 42 lub 2B dnia
1aktacji, Porody nie były nadzorowane. Prosięta od 5-6 dnia
życia dokarmiano mieszankąpełnoporcjową granulowaną
typu prestarter. Zw ter zęta obj ęte ob s erwacj ami przebywa-
ły w pomieszczenlach o poprawnych warunkach zoohigie-
nicznych.

W czasie ciązy, w okresie okołoporodowym i w pełnej
laktacji lochy D i K żyrviono indyłvidualnie mieszankami
pełnodawkowymi, paszę zadawano dw a razy dztennie przy
staĘm dostępnie do wody. W czasie ciąĄ niskiej (1-90 dzień)
lochy otrzymyłvaĘ 2,3 kg mieszanki dziennie, od 91 do 1 10

dnia 3,2 kglszt.ldz, w okresie poprzedzającym poród, tj. w
112 dniu ciĘy 2l3 dawki z dnia poprzedniego, w 113 dniu 1/2

dawki ze 1I2 dnia ciąży, w dniu porodu paszy nie podawa-
no.Przez trzy pier-wsze dni po porodzie stopniowo zwięk-
szano poziom zyłvienia loch, podawano odpowiednio2,3,4
kg mieszanki/sztukę/dzień. W kolejnych dniach laktacji daw-
kapaszy uwzględniała sumę potrzeb bytowych (1,B5 kg/szt./
dz.) i produkcyjnych lochy (0,43 kglszt.ldz. x liczba kar-
mionych przez samicę prosiąt) (l 1). Zyrvienie loch w okre-
sie przed, w czasie i po odsadzeniu było w grupach zrożnt-
cowane. W grupie K przed odsadzeniem ograniczone. Na
dwa dni przedrczłączeniem prosiąt i lochy samicom kontrol-
nym zadawano Il2 dawki paszy, na dzteh przed odsadze-
niem li2 dawki paszy z dnia poprzedniego, w dniu odsadze-
nia stosowano głodówkę; po odsadzeniu, Ę. 7,2 i 3 dnia
lochom zadawano odpowiednio I,2,3 kg mieszanki, w ko-
lejnych dniach po 3 kg mieszanki na sztukę/dzień aż do dnia
wystąpienia rui i krycia. W grupie D lochy przed odsadze-
niem zywiono na poziomie przyjętym dla samic w pełnej
laktacji, stosownie do liczby karmionych prosiąt. Intensyw-
ne zl.wienie utrzymywano w dniu odsadzenia i w kolejnych
dniach, aż do czasu wystąpienia rui ale nie dłuzej jak do l0

Tab. 2. Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki pełnodawkorvej dla loch prośnych
(LP) i loch karmiących (LK)

Mieszanka LP

lochy o 42-dn

Mieszanka LK

oweI laklacii

Enetgia melaboliczna, MJ

Białko ogólne, g

Lizyna, g

12,16

131 ,8

5,00

12,g8

148,6

6,30

1 3,3g

155,6

6,68

1 3,98

165,0

7,79

dnia po odsadzeniu prosiąt. Przy braku rui do 10 dnia po
odsadzeniu, lochom w kolejnych dniach tj. II,12 itd. poda-
wano paszę w ilości 3kglszt.ldz. Paszę nie wyjedzonąprzez
lochy wazono. Mieszanki LP dla loch prośnych i LK dla
loch karmiących oraz prestarter dla prosiąt pozyskiwano z
tej samej firmy paszowej. Mieszanki dla loch zawieraĘ w
swoim składzie śruty zbożowe i poekstrakcyjne, mączkl zwie-
rzęce, produkq, uboczne przemysłu spozy,vczeg o, tŁlszcz ro-
ślinny, witaminy, składniki mineralne, aminokwasy synte-
tyczne. Wykonano analtzępodstawowąmieszanek: oznaczo-
no suchą masę, popiół surowy, białko ogólne 0'{ x 6,25),
ekstrakt eterowy, zgodnie z procedurąopisanąprzez AOAC
(l) orazwłókno surowe z zastosowaniem aparatury Tecator.
Zawaftośc energii metabolicznej w 1 kg mieszanki ob|iczo-
no wg wzoru (11). Warlość pokannową mieszanek LP i LK
podano w tab. 2.

Określano:
cechy rozpłodowe loch i cechy produkcyjne miotów:

płodność loch, masę miotu w 21 dniu, śmierlelność prosiąt
do 2I dnia oraz

stan zdrowotny gruczołu mlekowego (kwasowośó mle-
ka pH i liczbę komórek somatycznych).

Mleko do badań w ilości ok, 5 ml pozyskiwano w trze-
cim dniu laktacji i w dniu odsadzenia, tj.po 42lub 28 dniach
od oproszenia. Mleko zdajano ręcznie do naczyń z konser-
wantem (mlekostat), z sutków; 2. lewego (2L) i 4. prawego
(4P) przy zasuszeniu z kolejnego czynnego) po uprzednim
podaniu losze2 ml oksytocyny,W mleku oznaczanokwa-
sowość (pH) pehametrem Orion J2OA oraz liczbę komó-
rek somatycznych (LKS) aparatem Fossomatic (l9),

Zebrane wyniki opracowano statystycznie stosując jed-
noczynnikową analizę wariancji, LKS podano po zloga-

rytmowaniu (4).



Wyniki iomówienie
Wyniki użytkowo ści rozpłodowej loch pierwiastek

objętych obserwacjami podano w tab. 3. Masa miotu
w 21 dniu wyniosła ok. 51 kg, prosięcia ok. 6 kg, pro-
cent padnięć od urodzenia do 2I dnia odchowu ok.
5,4oń. Uzyskane wyniki nie odbiegają poziomem od
danych piśmiennictwa ( 1 6).

Kwasowość mleka przy oproszeniu i odsadzeniu w
28 i42 dniu oraz liczbę komórek somatycznych wyra-
żonąlogarytmem LKS podano w tab. 4 i 5.

Nie stwierdzono wpĘwu grupy na kwasowość mle-
kaprzy oproszeniu i odsadzeniu oraz długości laktacji
na pH mleka 3 dnia po porodzie. Uzyskane wyniki
kształtowały się na podobnym poziomie dla próbek
pobranych z sutka 2L i 4P. Stwierdzono różnice istot-
ne statystycznie w pH mleka przy odsadzeniupo 4 i 6
tygodniowej laktacji nięza7eżnie od sutka, z k:tórego
pobrano próbkę, Obserwowano znaczącą ale nie po-
twierdzoną statystycznie zmianę w kwasowości mle-
ka między 3 dniem laktacji a odsadzeniem. Wydłuże-
nie laktacji do 42 dni sprzyjało znacznęmu podniesie-
niu wartości pH w badanych próbkach, było ono bli-
skie obojętnemu (tab. a). Tendencje w zakresie pH
zostały zachowane przy uwzględnieniu w analizie wy-
ników podztału w obrębie grupy k i D na Tab.3. Liczbaprosiąt urodzonych i odcholvany chprzezlochy pierwiastkilaktację 28 i 42-dniową (tab. 5).

PH mleka lochy zmienia się w okreste
laktacji (10). Kwasowość siarypobranej w
1 dniu laktacji wynosi 6,0-6,2, a mleka w
21 dniu laktacji 6,J-6,8. Zm,l,ana zachodzi
na skutek przenikania znaczyń krwiono-
śnych do pęcherzyków mlecznych gruczo-
łu mlekowego surowicy o pH ok. 8,0.

Podwyższony poziom żyłvienia młodych
loch przed odsadzeniem miotu, w dniu od-
sadzenia i po odsadzeniu, nie wpłynął nie-
korzystnie na pH mleka (tab. 4 i 5).

W próbkach mleka pobranych od loch
pierwiastek z sutków 2L 3 dnia po opro-
szeniu ltczba komórek somatycznych była
nieco niższa ntż w próbkach pobranych z
sutków 4P. Zalężność taka utrzymała się
przy odsadzeniuw grupie D i w grupie o
dłuższej, tj. 4}-dniowej laktacji. Ltczba
komórek somatycznych przy odsadzeniu
była wyższa w porównaniu z LKS przy
oproszeniu w badanych grupach ży.wienio-
wych (K i D) oraz w grupach o zróżnico-
wanej długości laktacji; rcżnice te nie zo-
stały jednak potwierdzone statystycznie
(ab. Ą.Intensyrvniejsze żywienie loch z
grupyD w porównaniu z lochami Kw okre-
sle zasuszenla nle spowodowało wzrostu
LKS u tych pierwszych. W mleku (próbki
pobrane z sutków ZLprzy odsadzeniu) loch
grupy D w porównaniu z grupąK komó-
rek somatycznychbyło istotnie mniej (p <
0,05) (tab. 4). Badanie próbek mleka po-

branych z sutków 4P wykazało podobne zalężności.
Równiez LKS w mleku loch grupy żywieniowej K i D
oTaz w mleku loch o zróżnicowanej długości laktacji
(4 lub 6 tygodni) kształtowała się podobnie (tab. 5).
Ocena zdrowotności wymienia oparta na LKS w mle-
ku pobranym z prawej tylnej parlii wymienia i lewej
przedniej partii wymienia odpowladaŁa ocenie zdro-
wotności gruczołu mlekowego obserwowanej przez
innych autorów (23).

W p o czątkowym przeb ie gu zapa7enia gruczołu mle -

kowego mleko możę byc makroskopowo nie zmienio-
ne, ale ma podwyższone pH (> 7,0) (5, 16,23). Tak
wysokiego pH nie stwierdzono w badanych próbkach
mleka; przy odsadzęnlu zbliżało się ono tylko w nie-
Iicznych przypadkach do poziomu granicznego (tab.
4). Krótko trwające i występujące sporadycznie pod-
wyższenie temperatury ciała loch oraz wysokaliczba
komórek somatycznych w mleku moze wskazywaćna
skłonność do występowania podklinicznych stanów
zap alny ch gruczołu mlekowe go u mło dych obj ęĘch ob -
serwacj ami s amic. Rzeczyłvist a liczb a komórek soma-
Ęcznychw próbkach mleka pobranych od pierwiastek
w 3 dniu laktacji orazpTzy odsadzeniu była wysoka. W
pierwszym okresie, tj. po oproszeniu u niektórych loch

Tab. 4, Krvasowość (pH) i liczba komórek somatyczn},ch (LKS) mleka loch
pierwiastek

Objaśnienia: średnie oz:naczonę różnymi małymi (a, b) literami różnią się istot-
nie przy p < 0,05; dużymi literami (A, B) przy p < 0,0l

Liczba ptosiąt urodzonych
w miocie, szl.

Liczba prosiąl żywo urodzonych
w miocie, szl.

Liczba prosiąl marlwo
urodzonych w miocie. szt.

Liczba prcsiąt odchowanych
do 21 dnia życia, szl.

0proszenie - sutek 2L, pH

0proszenie - suiek 4P, pH

0dsadzenie - sutek 2L, pH

0dsadzenie - §utek 4P, pH

0proszenie - sutek 2L, LKS

0proszenie - sutek 4P, LKS

0dsadzenie - sutek 2L, LKS

0dsadzenie - sutek 4P, LKS

6,59

6,62

6,71

6,73

6,08

6,17

6,55

6,55

0,04

0,35

0,51

0,50

0,08

0,64

0,72

0,69

6,62

6,66

6,76

6,75

5,97

6,13

6,72 a

6,66

6,56

6,66

6,67

6,71

6,18

6,21

6,38 b

6,44

6,58

6,59

6,51 A

6,52 A

6,12

6,17

6,65

6,58

6,60

6,62

6,93 B

6,94 B

6,03

6,17

6,44

6,52

0,05

0,49

0,73

0,70

0,11

0,91

0,10

0,98



przeklaczaŁa wartość 2 x I06lmI, tj. poziom okre-
ślany jako graniczny dla loch zdrowych i z zapa-
leniem gruczołumlekowego (5,23), a przy odsa-
dzeniu osiągała wartość 5 x 1Oó/ml. Komórki so-
maĘczne to głównie leukocyĘ obojętnochłonne
polimorfonuklearne, komórki nabłonka i niewiel-
ka liczba limfocytów i monocytów (5, 19, 23).
Przyjmuje się, ze stres i zwiększony wyrzut amin
katecholowych (adrenaliny) z rdzernej części kory
nadnerczy jestpierwotnąplzyczynąstanówzapal-
nych wymienia ( 1 3, I 6). Czyrrikom infekcyjnym
przypisywane j est dztałante wtórne.

Zaawansowany proces zapalny gruczołu mle-
kowego u macior objawia się wzrostem LKS w
mleku, co moze wpływać na odporność ogólną
samic (17). W badaniach Schollenbergera i De-
górskiego (17) stwierdzono dodatnią korelację
między LKS mleka a odsetkiem neutrofili krwi
obwodowej oraz ujemną między LKS mleka a
odsetkiem limfocytów krwi. Wykazano też, że
wTaz ze wzrostem LKS mleka maleje odsetek i
Iiczba limfocytów T orazliczba pomocniczych
komórek T krui obwodowej, przy jednoczesnym
zwiększeniu się odsetka młodocianych postaci
limfocytów T.

Badane lochy w czasie odchowu prosiąt nie wyka-
zywały utraty apetytu, zaparc czy też nadmiemego i
długo trwającego podwyższenia (powyżej 40"C) cie-
płoty ciała oraz zmian w obrębie wymienia, zatęm
objawów wskazujących na stan zapalny gruczołu. Ist-
nieje jednak możliwośc występowania u ok, 50% cho-
rych loch zapalenia bez podwyższęnta temperatury
(21). U badanych loch D i K nię stwierdzono typo-
\\rych przypadków MMA, lochy były w dobrej kondy-
cji, odchowywane pTzęz nie mioty były dość liczne,
śmiertelnośó prosiąt niewielka, a prosięta zdrowe.Przy
oproszeniu LKS w mleku loch D byławyższa niż w K
(tab.4), Przy odsadzeniu obserwowano tendencję od-
wrotną w jednostce mleka od loch D znajdowało się
mniej komórek somatycznychniż w mleku od loch K.
Można pTzypuszczać, że samice żywione wyższymt
dawkami paszy przy odsadzęniu (grupa D) produko-
wały w tym okresie nieco więcej mleka, a gruczoł nie
wszedł w fazę intensywnego zasuszania - inwolucji,
mimo braku czynnika ssania (odsadzenia prosiąt). Ten-
dencję taką obserwowano w grupach D przy laktacji
trwającej 28 do 42 dni w porównaniu z K. Można są-
dzic, że zdrowotnośc gruczoŁa mlekowego loch była
w badanych grupach porównywalna.

Stany zapalne gruczołu mlekowego nasilają się w
czasie laktacji, a stopień zabutzeń sekrecji poszcze-
gólnych segmentów gruczołu mlekowego uzależnio -
ny jest od ich lokalizacji (24). U młodych loch z do-
brze rozwiniętym gruczołem mlekowym najczęściej
ulegają zakażentu przednie i środkowe zespoły wy-
mienia. Przy ropnym mastitis atakowane są głównie
tylne segmenty gruczołu, zaś nieżytowy surowiczy i
ropny mastitis występuje przede wszystkim w przed-

Tab. 5. Wpływ techniki zasuszania (grupy D i K) i długości laktacji
(28 i 42 dni) na kwasowość (pH) i liczbę komórek somatycznych
(LKS) mleka loch pierwiastek

Objaśnienia: 2L sutek drugi lewy po stronie lewej, 4P sutek czwarty
prawy po stronie prawej, pH kwasowośc, LKS - logarytm liczby ko-
mórel< sotlatycznych

nich segmentach wymienia (24). Stwietdzentate wy-
dają się dyskusyjne zwłaszcza w świetle tŁamaczęnia
lch przez autorów większą wydajnością mleczną. Bar-
dziej zrozumiałe są obserwacje mówiące o większej
częstotliwości występowania stanów zapalnych seg-
mentów tylnych niżprzednich wymienia loch. U nie-
których loch, juz w okresie ciązy, sutki w dobrze roz-
winiętym gruczole znajóljąc się nisko (zwłaszczatyl-
ne) narażone sąna zanieczyszczenię i uszkodzenie co
ułatwia infekcję (2a). Wyniki własne (tab. 5) stanowią
potwierdzenie danych piśmiennic tw a (24).

Ltczba komórek somatycznych w mleku loch D i
K nie wskazuje na negatywny wpływ podwyższone-
go poziomu żywienia w okresie odsadzania na zdro-
wotno ś ć gruczołu ml ekowe go 1 o ch do świ adc zalny ch
(tab. 4 i 5).

podsumowanie

. 
Z ebr ane wyniki p o zw alaj ąna na s tępuj ąc e uo g ó lni e -

nla:
Niska kwasowość mleka loch w 3-cim dniu laktacji

dowodzi dobrego stanu zdrowia pierwiastek po opro-
szeniu. Przy wydfużeniu czasu trwania laktacji obser-
wowano podniesienie kwasowości mleka co wskazu-
je na pogorszenie jego jakości. Wysoka liczba komó-
rek somatycznychw próbkach mleka informuje o sła-
bo zaznaczonej skłonności do występowania podkli-
nicznych stanów zapalnych gruczołu mlekowego ba-
danych loch.

P orównyr;valna kwas owo ś ó i ltczb a komórek soma-
Ę czny ch w ml eku l o ch do ś wi a dczalny ch i ko ntro lnych
wskazuj e, że o dmienna technika zasuszania p o l e gaj ą-
ca na intensywnym żywieniu loch w okresie przed
odsadzeniem, w dniu odsadzenia i po odsadzeniu pro-

0proszenie - sutek 2L, pH

0ptoszenie - sutek 4P, pH

0dsadzenie - sutek 2L, pH

0dsadzenie - sulek 4P, pH

0proszenie - sutek 2L, LKS

0ptoszenie - sulek 4L, LKS

0dsadzenie - sutek 2L, LKS

0dsadzenie - sutek 4P, LKS

6,66

6,69

6 ,57

6,59

6,08

6,19

6,91

6,73

6 ,57

6,61

6,96

6,90

5 ,87

6,09

6,53

6,59

6 ,50

6,54

6,45

6,44

6,20

6,16

6,40

6,43

6,62

6,64

6,90

6,98

6,19

6,25

6,35

6,45



siąt nie wpływa negatywnie na stan zdrowotny gru-
czołu mlekowego.
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STAN Z,AKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w październiku 2001 r.-)

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 6 województwach a mianowicie: kujawsko-po-
morskim (3-3), małopolskim (3-4), podkarpackim (1-2), podlaskim (3-5), warmińsko-mazurskim
(3-10), wielkopolskie (a-6). Wściekliznę stwierdzono u 5 psów, 10 kotów i 17 szt. bydła.

2) Wścieklizna zwaerząt dzikich - wystąpiła w 15 województwach: dolnośląskim (1-3), kujawsko-
-pomorskim (7-9), lubelskim (14-52), łódzkim (2-2), małopolskim (8-B), mazowieckim (4-4), opol-
skim (1-1), podkarpackim (10-33), podlaskim (5-10), pomorskim (1-1), śląskie (1-1), świętokrzy-
skie (7-12), warmińsko-mazurskim (9-14), wielkopolskim (21 -74), zachodnio-pomorskie (3-4). Za-
notowano jąu170lisów, 19 jenotów,7 kun,5 borsuka,2 nietoperzy,l lchorza,l tchórzofretki, 1

ząąca,2 saren i 1 szczura.
3) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w województwie kujawsko-pomorskim (1-1) i podla-

skim (1-1).

4) Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie zachod-
nio-pomorskim (1-1).

5)Choroba Mareka - wystąpiła w 3 wojewodztwach: kujawsko-pomorskim (1-'10, warmińsko-ma-
zurskim (1 -1) i wielkopolskim (1-1 ).

6) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 1 1 województwach: kujawsko-pomorskim (1-1), lubuskim (4-

4), łódzkim (2-2),małopolskim (4-4), mazowieckim (1-1), podlaskim (1-1), pomorskim (1-10, ślą-
skim (1-1), świętokrzyskim (2-3), warmińsko-mazurskim (1-1), wielkopolskim (11-29).

7) Myksomatoza królików - wystąpiła w 4 województwach: dolnośląskim (1-1), kujawsko-pomor-
skim (1-3), mazowieckim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

8) Zgnilec amerykański - wystąpił w 4 województwach: kujawsko-pomorskim (1-1), lubelskim (1-

1), podkarpackim (1-1), i wielkopolskim (1-1).

t)w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym


