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lnwazja Demanyssus gallinae Wrycryną masowych
padnięó kacząt brojlerów
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A sudden increase of mortality was observed
farm with 18 000 birds. Post-mortem and latl
mortality. Single mites belonging to the species of Der
examinations perforrned in this farm revealed a wide
with disinTestations of the poultry,houses with Pulary
The decrease in mortaliĘ of the łrirds was achieved
disinfestations with o.2% bt eiocyd preparation (diazinon). After transferl.ing the birds'to new Pens, further
fattening was carried out with oo aifr,""lties, The birds reached normal slaughter weight at ]proper,term and

the percentage of birds rejected because of small weight was very [ow.
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Dermanyssus gallinae ptaszyniec jest niewielkim,
szarymroztoczęm długości ok. 0,5-06, mm, a po na-
ssaniu się krwi długości ok. 1 mm i barwy czerwonej
(ryc. 1.).

lnwaZJe
ptaków
funków ssaków (4, 5, 6,8). Często notowane są rów-
nież atakt tych pasoĄtów na Ildzi (2,9, 10),

Cechą charakterystycz ną D. gallinaej est bardzo krót-
ki cykl rozwojowy. W sprzyjających warunkach trwa
on tylko 7 dni. Dlate go teżmożliwy jest bardzo szybki
wzrost liczebności populacji pasozytów, szczegóInte
w ciepĘch porach roku. Stadiami pasożytniczymi (he-
matofagami) są nimfu i dojtzałe roztocza. Ptaszyńce
atakująptaktprzeważnie nocą w ciągu dnia kryjąc się
w szparach pomleszczeń t gniazdach, gdzie osiągają
olbrzymią niekiedy liczebność. U zaatakowanych pta-
ków obserwuj e się nasilony niepokój , szczególnie wie-
czorem i w nocy. Mechaniczne drażnienie skóry jej
nakhuwanie i toksyczne działanię śliny powoduje po-
wstawanie stanów zapalnych skóry i świąd, Ptaki po-
rzucająlęgi. Pojawia się anemia i wychudzenie. Obni-
ża sięnieśność, a jaja sączęsto zdeformowane (3, 1 3).
Występuj e duszno śó i mas owe niekiedy padnięcia mło -

dych ptaków. Ptaszyńce mogą być ponadto przenosi-
cielami rożnychpatogennych bakterii, riketsji i wiru-
sów (1, ], n,I2).

Zwalczanie inwazjt ptaszyńców jest bardzo trudne.
Składa się na to kilka przyczyn, z których najważniej-
szymi są

- okresowe §lko występowanie pasożytów napta-
kach (z reguły Ęlko nocą),

- krótki cykl rozwojowy pasożytów i zwlązana z

Ęm możliwość szybkiej odbudowy populacji,

- ula,yr,vanie się pasoĄrtów w miejscach trudno do-
stępnych dla insektycydów,

byĘ dotąd opisywane.

0pis ptrypadku

Ferma, w której wystąpiła inwazjaptaszyiców zlo-
kalizowanabyłana Sląsku - rejonie o bogatych trady-
cjach w hodowli drobiu. Ptaki hodowane byĘ w za-
adaptowanych pomiesz czeniach dawnej tuczami świń.
Ferma specjalizowała się w hodow
rzych, gęsich ikaczych. W czasie wy i
D. gallinae,w fermię hodowane byĘ i
kaczęta,

Kaczęta w liczbie ok. 18 tys. sztuk zakupione zo-
staĘ 19 lipca i rczdzięlonę do 2 pomieszczęń (hala 1 i
2) po ok. 9 tys. sztuk w kazdej. Stado gęsi liczące ok.
10 Ęs. ptaków hodowane było w oddzielnym pomiesz-
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Liczba padłych kacząt

Ryc. 2. Śmiertelność kacząt w poszczególnych dniach tuczu
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Ryc. 1. Dermanyssus gallinae

czeniu i nie miało bezpośredniej styczności z hodo-
wanymi kaczętami. Ptaki karmione byĘ mieszanka-
mi przemysłowynri wg obowiązujących norm. Przy-
rosty masy ctałatzuĘciepaszry w pierwszych 2 tygo-
dniach tuczll zgodne byĘ , normami. Smiertelność
kaczątpo pierwszych 2 dniach aklimaĘzacji ustabili-
zowała się na poziomie kilku - kilkunastu ptaków
dziennie. Pod koniec 2 Ę godnia tucnl zaobserwowa-
no jednak wzrost Iiczby ptaków padĘch w ciągu dnia.
WŚkaZnik ten zwiększał się gwałtownie w kolejnych
dniach i w 17 dniu tuczu osiągnął 4l7 kacząt dzięn-
nie. Smiertelność kacząt w poszczególnych dniach
tucz-rt okresie tuczu
padło iutucnl 1422
ptaki. 7,9oń począt-
kowej obsady ptakow.

O wzroście śmiertelności ptaków w drugim Ęgo-
dniu tuczu właściciel poinformow ń lekarza wet. opie-
kującego się fermą. Przeprowadzone badania sekcyj-
nę oraz laboratoryjne nie pozwoliĘ na ustalenie przy-
czyny wzmożonych padnięć, Na padłych ptakach
stwierdzono jednak pojedyncze roztocza z gafunku
Dermanyssus gallinae. Oględziny przeprowadzonę w

nadto w s zp arach ś c i an budynkó w, a także na zeumątr z
budynków hodowlanych, tj. na zewnętrznych po-
wierzchniach ścian, na wybiegach, na których prze-
bywały we wcześniejszych cyklach produkcyjnych
gęsi oraz w zewnętrznej warstw le pry zmutworzonych
z zebranej z hal ściółki. Występowanie roztoc7ry z ga-

tunku D. gallinae (mniej liczne) stwierdzono równiez

(prryrosĘ szy).
Po rozpo gallinaew fermie zasto-

sowano zw ów w pomieszczeniach i
na ptakach przy pomocy opryskiwania drobnokropel-
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Ryc. 3. Liczba kaczątpadłych w hali 1 i 2 w trzecim Ęgodniu
tuczu

kowego Ioń roztrrłorem preparatu Pularyl za pomocą

po zastosowaniu aryc.3.
Jak wynika z zmniejsze-

nie śmiertelności opryskiwa-

Hala2



rońoczy z gatunku D. gallinae, co świadczy o niezado-
walaj ącej skuteczności tak zastosowanego preparatu.

Dlatego też zdecydowano się na przeniesienie pta-
ków do innych pomieszczeń. Czynność tąwykonano
w dwóch etapach. W pierwszej kolejności ptaki zhalt

nięciu ptaków z pierwotnie zajmowanego budynku
wnętrze dokładnie oczyszczono mechanicznie, a następ-
nie powierzchnię ścian i podłóg opryskano 0,2oń roz-
tworem Biocydu. Podobnie mechanicznemu oczyszczę-

niego ptaktzhali nr 1 (po drodze ptaki terownieżprze-
pędzane byĘ przez zbiornik o głębokości kilkunastu
cm wypełniony IYo roztworem Pularylu), Opuszczo-
nę przęzptaki pomie szczenię poddane zostało dokład-
nemu oczy szczeniu mechanicznemu i dezynsekcj i.

Jak wynika z ry c, 2 przeniesien ie kacząt do nowych
p omieszczeń skutkowało niemal natychmiastowym
Óbniżeniem się ich śmiertelności do poziomu akcep-

ła się od 0 do 7 ptaków dziennie,
Nalezy podkreślió, że szybka diagnoza i interwen-

cja weteqmaryjna pozwoliła w tej fermie na dokoń-
częnie tucztl kacząt i uniknięcie większych strat (za-
hamowanie rozwoju kacząt, dalsze upadki, koszty
wynikaj ące z ntepotrzebnego stosowania antybiotyków
i innych leków). Ronvój kacząt po przeniesieniu do

nowych pomieszczeń był prawidłowy i w caĘm sta-
dzie wyrownany. Kaczęta, przy zlĘciu paszy.zg9+-
nymznormami, osiągpęĘ po 53 dniach tucztt średnią
wagę uboj ową 3 ,06 kg, tj . o 0,06 kg wyższą od wyma-
ganej, a odsetek ptaków, które nie osiągnęĘ wymaga-
nej masy cińabyłminimalny,
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+ Zjazd, odbędzie się w Olsztynie w dniach 18-21, września 2OO2 r.

+ Przewidziana iest sesia plenarna i 6 posiedzeń tematycznych.

+ Organizatorzy proszą o nadsyłanie streszczeń do 31 maia 2OO2 r.

+ Opłata uczestników dla członków PTIDiK - 2OO zł, dla pozostałych - 30O zł,
dla doktorantów - 150 zł, a sfudentów -'],OO zł.

+ Przewodniczący Komitetu Organizacyinego Ziazduz
prof. dr hab. Andrz;qK. Siwicki, prof. dr hab. Wiesław Deptuła.

+ Biuro organizacylne Zjazda:
Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Uniwelsytetu Warmińsko-Mazurskiego
w olsztynie, ul. Oczapowskiego 1,g, 1,0-71,9 Olsztyn-Kortowo, tel. (0B9) 523 35 74;

tel/fax (0B9) 523 33 28; e-mail: proccajlo@moskit.uwm,edu,p1; strona internetowa:
http //www,zjazd,me dianus. net


