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lncidences of coccidia in Polish tu*ey farms

Summary

The aim of the experiment was to determine the most common coccidia existing in slaughter turkey farms
based on the shape and sizes of oocysts and their morphology. Studies 6 turkeY farms
having from 2-8 turkey houses, located in the Dolny Sląsk and Wielkopo itoring covered
a totaT of 28 turkey hóuses. The findings indicated that the turkeys we sPecies of coc-

cidia: E. meleagrimitis, E. adenoides and E. dispersa. In 46oń of the cases (13 farms) the birds were infected
rvith E. meleagńmitis and E. adenoides); in 32% cases (9 farnrs) the presence ofthree species of coccidia was
recorded and in 2t,4o^turkey houses (6 farms) only E. meleagrimitis was isolated. The most common coccidia
rvere: E. meleagrimitis (71,1%); E. adenoides (28,57o); E. dispersa (l4,3'/r).
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W produkcji drobiarskiej dotychczas największe
straty na tle kokcydiozy notowano w chowie kurcząt
rzeżnych,kurcząt odchowywanych na nioski oraz kur
w okresie produkcyjnym,szczegolnie w chowie wiel-
kostadnym i przy podłogowym systemie utrzymanta
ptakow. Straty ponoszone na tle kokcydiozy w pTo-

dukcji kurcząt rzeżnychszacowane sąw skali roku na
około l mld USD (2).W Holandii obnizenie przycho-
dow w produkcji kurcząt rzeżnych na tle subklinicz-
nej kokcydiozy wynosi 3-4 centy w przeliczenn na
jednego ptaka (13). Z kolei nakłady na profilaktykę
kokcydiozy w tej gałęztprodukcji drobiarskiej sięgają
w skali roku ok. 300 milionow USD (10).

W kraju brakuje szacunkowych danych dotyczących
strat ponoszonych przęzhodowców na tle kokcydiozy
w chowie indykow. Straty takie są ciągle jeszcze wy-
sokie w chowie kur ikurcząt rzeżnych. W latach 1993-
-1995 na Dolnym Sląsku (9) odsetek przypadkow
kokcydiozy kształtował się w zakresie: I4,4-4,3Yo
u kurcząt rzeżnych, 17 ,8-I0,P^ u kurcząt odchowy-
wanych na nioski, a u kur w okresie produkcyjnym -
12,4-4,9o^.

Obserwowane w ostatnich latach zagrozenie BSE
i związane z tym ograniczenie spozycia mięsa woło-
wego prowadzi do intensyfikacji produkcji indykow,
stanowiących główny substytut wołowiny. Rozwój
wielkofermowej produkcji indykow prowadzi często
do wystąpienia warunkow sprzyjających zarażęniu

indykow Ei meria sp. irozwojowi kokcydiozy. Na pod-
kreślenie zasługuje tu duze zagęszczenie ptaków,
zwłaszczaw odchowalniach, ich częsta rotacja izwią-
zane z tym zbyt krotkie przęrwy między kolejnymi
wstawieniami indykow, słaba wentylacja, złej jakości
ściołka czy teżbrak dęzjnzwazjlpo kolejnych cyklach
odchowu ptaków. Nie bez znaczenia jest równiez pra-
ca genetyczna ukierunkowana praw ie u"ryłącznte na po-
prawę wskazników produkcyjnych. Swiadczą o tym
badania prowadzone od lat siedemdziesiątych w Wiel-
kiej Brytanii (1), zktorych wynika, żę w rezu|tacle
prowadzonej selekcji genetycznej obecnie hodowane
linie indyków sąbardziej wrazliwe nazarażenie kok-
cydiami. Dodatkowo przy czynami coraz powszech-
niejszego występowania kokcydiozy u indykow mogą
być: niewłaściwy poziom kokcydiostatyku w skarmia-
nej paszy, nieumiejętne stosowanie programów profi-
laktycznych czy też lekooporność u kokcydiow.

U indykow opisano występowanie 7 gatunkow kok-
cydiow (7): Eimeria adenoides Moore i Brown, 1951;

E. dispersa Tyzzer, 19ż9; E. gallopavonis Hawkins,
1952, E. innocua Moore i Brown, 1952; E. meleagridk
Tyzzer,1927; E. meleagrimitis,Tyzzer 1929; E. sub-
rotunda Moore, Brown i Cartęr,l954. Według Pellćr-
dy' e go (I 2) za najb ar dziej pato genne uw aża się E. a d e -

noides, E. meleagrimitis, E. gallopavonis i E. mele-
agridis. Kokcydioza stanowi największe zagro-



Tab. 1. Gatunki kokcydiów wvstępujące w badanych fermach indyków rzeźnx-ch

żęnię dla
indyków
w wieku
6-8 ty-

godni (11). Na-
tomiast w poż-
niejszym okre-
sie zycia ptaki

te wykazują już znacznąodporność na zarażenie Eime-
ria sp. W tym czaste,o ile nawet wystąpi kokcydioza,
to nie prowadzi ona do upadków, a jedynie obniza dy-
namikę ich wzrostu. Przy tym należy podkreślić, że
przebiegkokcydiozy u indykow w obrazie klinicznym
i sekcyjnym nie jest tak ewidentny jak u kurcząt. Naj-
częściej stwierdza się u indykow w przebiegu kokcy-
diozy wodnistą lub śluzowatą biegunkę, nastroszenie
pior oraz obnizony apetyt. Przy tymptaki dość szybko
powracają do zdrowia, co sprawia, że zmiany morfo-
logiczne w przewodzie pokarmowym mogą być nie-
zauw ażone pr zęz b adaj ąc e go.

Celem prezentowanych badań było określenie wy-
stępujących gatunków kokcydiow w krajowych fer-
mach indykow rzeżnych.

Materiał imetody
Badaniami objęto 6 fenn indyków rzeźnych (Ł M, T, F,

G, W) liczapych od 2 do 8 indyczników i zlokalizowanych
na Dolnym Sla5ku (ferma P) oraz w Wielkopolsce (fermy:
M, T, F, G, W), Izolację oocyst kokcydiów wykonano ze
zbiorczych prob ściółki pobranych z 10 miejsc kazdego in-
dycznlka w 4, tygodniu odchowu ptakórv wg metody poda-
nej przez Longa i Millarda (6). Badania prowadzono przez
dwa kolejne cykle produkcyjne, Warunki utrzynanla i ży-
wienia ptakow były zbliżone w obrębie poszczególnych
fetm. Natomiast fermy różlliły się co do stosowanego pro-
gralnu chenioprofilaktyki kokcydiozy oraz watunkami zoo-
higienicznymi. Występujące w ściółce z poszczególnych
ferm gatunki kokcydiów identyfikowano na podstawie ich
rnorfologii oraz pomiaru wielkości oocyst.
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Wyniki iomówienie
Wyniki przeprow adzonych

badań wykazały, ze indyki
rzężne w badanych fermach
zarażone byĘ E. meleagrimi-
tis, E. adenoides t E. dispersa
(tab, l). Obecność oocyst kok-
cydiow wykazano we wszyst-

kich objęĘchbadaniami fetmach, przy czym
w dwu fermach - P i W stwierdzono wystę-
powanie wszystkich trzech zidentyfikowa-
nych gatunkow kokcydiów, w trzęchfermachnycn gaunKow l(oKcyoloW W tTzęcn lennacn

-M, T i G wykazano obecność dwu gatunkow kok-
cydiow, awjednej z ferm-F tylkojednego gatun-
ku. Warto zauważyó, iż ilość stwierdzonych gatun-
kow Eimeria związanabyła z ilością indyczników

na danej fermie. I tak np. w fermie W składającej się
z 8 tndycznikow, ażw 6 stwierdzono obecnośc wszyst-
kich wyizolowanych gafunkow kokcydiów. W fermie
P (składającej się z 6 obiektów hodowlanych)trzy ga-
tunki z rodzajuEimeria stwierdzono w dwu indyczni-
kach, awfermie G (złożonejz5 indycznikow) już
tylko w jednym. Wykazany w badaniach własnych
zw iązek między i l o ś c i ą stw i erdz anych g atunków E i m e -
ria aIiczbąindycznikow w danej fermie może wyni-
kac z faktu, iż w duzych fermach znacznte trudniej,
w porównaniu z maĘmi, utrzymać właściwy reżim
zoohigieniczny. W fermach składających się z kilku
indyczników odchowywane są najczęściej indyki
w róznym wieku. Istnieje tam stosunkowo często ko-
nieczność okresowego zatrudniania ludzi z zewnątrz,
jak np. przy zasiedlaniu fermy, przerzucie ptaków do
innych obiektów czy zdawaniuptaków do uboju. Oso-
by zatrudniane okresowo mogąmieć kontakt z innymi
fermami indyków, z ktory ch i stni ej e potencj alna moz-
liwośc zaw\eczenia nowych gatunków Eimeria sp.

Znacznę rozprzestrzenienie Eimeria sp, w fenno-
wym chowie indyków wykazano w USA orazlcajach
europejskich. Edgar (3) na 53 badane fermy w USA
wykazaŁ występowanie oocyst kokcydiow w J3,0oń
obiektow, a wśród izolowanych kokcydiow domino-
waĘ: E. meleagrimitis (84,6Yo), E. adenoides (82,0oń),
E. gallopavonis (53,5oń) oraz E. dispersa (48,7%).
Zkolei zbadań przeprowadzonych w latach 90. na
terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec
( l ) wynika, że t tutaj występuj ą w fermach lndy czy ch
te same gatunki Eimeria,które wykazanow badaniach
własnych. Natomiast wcześniejszę badania (lata 70.)
na terenie Wielkiej Brytanii (5) wykazaĘ obecność
w fermach indyczych tylko dwu gafunkow Eimeria:
E. adenoides i E. meleagrimitis.

W badaniach własnych, którymi objęto 28lndycz-
ników, ana|izując obiekty pod kątem zarażenia indy-
kow jednym, dwoma lub trzema gatunkami kokcydiow
jednocześnie wykazano, iz największy odsetek (46,4%)
indycznikow zarażony był dwoma gatunkami (E. me-
leagrimitis i E. adenoides). Trzema gafunkami (E. me-
leagrimitis, E. adenoides, i E. dispersa) zarażonych



było 32,20ń indyczników, a jednym gatunkiem -
27,4oń. Podobnie jak w przypadku ferm indyczych,
równiez w większości terenowych przypadkow kok-
cydiozy u kurcząt izoluje się dwa lub więcej gatunki
Eimeria. W Stanach Zjednoczonych 4I,Ioń kurcząt
rzeżny ch było zar ażonych j e dnym gatunkiem kokcy-
diów,39,40ń - dwoma gatunkami kokcydióq I8,2Yo
- tT zema gatunkami i I,0oń - cztęr ema gatunkami kok-
cydiów (4). Inni autorzy (14) podają ze wśród bada-
nych 31 ferm kurzych w 95,0oń dominowaĘ inwazje
mieszane, w tym E. acervulina była stwierdzona
w l00,0% ferm, E. mitis 82,00ń, E. tenella -7J,0o^,
E. nlaxima 75,0oń,E. praecox 45,0oń,E. brunetti-
2],0o^. Podobnie w badaniach krajowych (8) - aż
6] ,0oń przypadków kokcydiozy u kurcząt było wywo-
łanych przezdwa lub więcej gatunkow zrodzaju Eime-
rla.

Wśrod izolowanych gatunkow Eimeria sp. domi-
nująca w poszczęgólnych probach ściołki była E. me-
leagrimitis ( l00%), zaś w niższym odsetku stwierdzo-
no E. cłdenoides (78,6%) i E. dispersa Q2,r%).

Re asumuj ąc, wyniki przeprowad zony ch badań do -
wodzą że w Wajowych fermach indykow rzeżnych
występują 3 gatunki kokcydiów: E. meleagrimitis,
E. adenoides i E. dispersa. Przy tym mogą to być in-
wazje mieszane, w ktorych dominującymi gatunkami
sąE. meleagrimitis t E. adenoides.
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