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Wpływ lnwazii Dermanyssus gallinae
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BoG U M!ŁA Pl LARczY K, ALE KSAN DRA BALlcKA_RAMlsz,
ALoJzY RAMlSz, BEATA PAJĄK-

-*T;:il, 
j:$id"::#lJ,i:t*iff f ;;fr:iiil;ffi ";:':'^''

Pilarczyk B., BaIicka-Ramisz A., Ramisz A., Pająk B.

lnfluence of Demanyssus gallinae on health and ploduction in layets
Sumnrary

Aim of the study was to estimate the influence of Dermanyssus gallinae on the health and production of
layers. The study was carried out in a layer cross-breeding (HYLINE) farm of 17,650 birds. The material for
investigation was collected from different areas beneath the feed-and eggs transporters.

Parasite examination occurred atthe29th week of life and confirmed a massive prevalence of Dermanyssu§
gallinae. Puralyl (active substance:l-Naphthalenyl-methylcarbamate) in solution was used to contro,l,,:
the Dermanyssus gallinae invasion. The drug ł-as applied three times at 7-d,ay intervals. The efficacy of the '
treatment was established 10 and 20 days following drug application. The D. gallinae invasion reduced egg
production by about 20.17o/o and increased the mortality rate to 6.17o^.
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Na efekty produkcyjne kur istotny wpływ mogą
wywierać pasożyty zewnętrzne. Spośrod pasozytni-
czychpajęczakow najgrożniejszy dla kur jest ptaszy-
niec kurzy (Dermanyssus gallinae) QĄ. Dermanys-
sus gallinaejest czasowym pasożytern i występuje naj-
częściej u kur, indyków, kaczek, gołębi oraz ptaków
krukowatych i wroblowatych (2, 3, 5, 1 0, l 4). Atakuje
ptaki nocą a w ciągu dnia przebywaw szpaTach ścian
kumika, szczelinach grzęd i gniazd niosek, pod prze-
nośnikami taśmowym i. P rzy masowym występowaniu
tego pasożyta często notowane są padnięcia ptaków,
szczególnie piskląt (8). Ptaszyńce mogą rownież ata-
kowac człowieka, powodując miejscowe zapa\enie
skóry oraz silny świąd. Ptaszyniec jest rezeruruarem
i przenosicielem witusow zapalenia mozgu St. Louis
(SLEV-F/a v iv iridae), wirusów wschodniego (EEEV)
i zachodniego (WEEV) końskiego zapalenia mozgu
(To gav ir i dae), wirusów rosyj skiego wi osenno-letnie-
go kleszczowego zapalenia mózgu (RSSEV-F/avi-
viridae), riketsji gorączki Q (Coxiella burnetii - prze-
kaz transowarialny), riketsj i północnoazj atyckiej, ri-
ketsjozy kleszczowej (Rickettsia sibirica) oraz wielu
drobnoustrojów chorobotwórczych dla ptakow (wiru-
sachorobyNewcastle NDY Treponema gallinarum,
Borrelia anserina, Frallcisella multocida i in.) (6).

Obecność Dermanyssus gallinae stanowi również
istotny problem w hodowlach drobiu na terenie Fran-
cji (1, l3), Szwecj i (7 , 12) i Szwajcarii (9, 1 1).

Zw alc zanie ptas zy ńc a w p o m i e s z c zeniach pr zepr o -

wadza się głownie poprzez kilkakrotną dezynsekcję.
Na świecie jest stosowanych ponad 35 roznych środ-
ków, z ktorych za najbardziej przydatne do zwalcza-
nia Dermanyssus gallinae należy lznać następujące
akaricidy: neocidol,,p reparaty z grupy karbaminianów
i pyretroidow (4), Srodki te powinny: przesiąkać do
szczelin, gdzie ptaszyńce ukrywają się, być aktywne
na powierzchniach tak długo, jak to mozliwe do mo-
mentu, aż wszystkie ptaszyńce wyjdązkryjówek w ce-
lu zerowania, powinny być wybiórcze dla pasozyta
i nieszkodliwe dla drobiu, nie powinny powodować
oporności (4).

Celem badań było określenie wpływu ptaszyńca
kurzego na zdrowotność i produkcyjność niosek.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w stadzie kur niosek Iiczących

l7 650 sztuk, nalezących do hodowcy indywidualnego,
Ktlry nieśne krzyzówki HY-LINE były w 29.tygodniuży-
cia. Ferma drobiLr zakrrpiła ptaki z Holandii w l7.-18, ty-
godniu życla wraz z klatkami. Stado utrzymywano w sys-
tcrnie klatkowynl wymialy klatki 58 x 45 x 48 cm. W kaz-
dej klatce przebywało 6 kur. Kury karmione były rnieszan-
kanli przenrysłowyrni w_q obowiązujących norm. Do bada-
nia parazytologicznego pobrano próbki osadu spod taśmo-
ciagów podających paszę i odbierajapych jaja. Badania
przeprowadzono według zaleceń Ziornko i wsp. (16). W ce-
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lu wykrycia pasozytów zewnętrznych
badaniom poddano 10 kur. Wykonano
równiez sekcje 4 ptakow.

D o zw alczania D er nany s stts gal linae
uz}.to preparafu Pularyl (substancja czyn-
na N-nretylokarbaminian l-naftylu)
w postaci trzykrotnego oprysku w odstę-
pach 7 dni, Preparat został rozciehczony
w wodzie w stosunku 1 : l00. W kurniku
przeprowadzono dezynsekcje pod koniec
29.;yg. zycia ptaków.

Srniertelność i nieśność ptaków oraz
wielkości jaj prognozowano na podsta-
wie instrukcji prowadzenia stada.

Wyniki iomówienie
Na początku ptaki nie vvrykazywa-

Ę żadnych objawów chorobowych.
Począwszy od27. tygodnia życiaza-
uwazono u nich niepokój, zmniejszo-
nąprodukcję i lanie jaj, padnięcia.

U badanych kur w piórach i na skó-
rze brak było pasozytow zewnętrz-
nych. Sekcyjnie stwierdzono u pta-
kow objawy anemii w postaci bla-
dości błon śluzowych or az narządow.
Natomiast w osadzie zebranym spod
taśmociągu mikroskopowo stwier-
dzono niepoliczalną liczbę Derma-
nyssus gallinae w róznych stadiach
rozwojowych. Srednio w l cm3 prob-
ki pobranej ze szcze|iny kurnika
stwierdzon o 2 I 5 0 r ozto czy.

Stan zdrowia ptaków w badanej
fermie został naruszony poprzez in-
w azj ę ptaszyńc a, Zmiani e ul e gł b eha-
wioryzm ptaków, które przez caŁy

l,','11'1'lllll'l11'11'.,,,' 375

W wyniku inw azji ptaszyhcanastąpiło zwiększenie
padnięć kur do 6,I7Yo (ryc, 1), stado miało równiez
obnizoną nieśność w stosunku do przewidywanej
(ryc. 2). Największa śmiertelność kur niosek wystąpi-
ław 29. tygodniu życia,rownież w tym okresie nieś-
ność była najntższa (79,23%). ZwiększyŁ się procen-
towy udział jaj o mniejszej masie (tab. 1), wzrosły

okres produkcji byĘ przęz niego atakowane. W fer-
mie prowadzonybyłprogram świetlny, ktory miał sty-
mulować i utrzymywać prawidłową nieśnośc. Wyłą-
czenie oświetlenia miało umozliwic ptakom odpoczy -

nek. Efektu tego nie udało się uzyskac ze względuna
inwazj ę pta szyhca. P taki zamiast odp o czywać w okre -
sie nocy, byĘ caĘ czas niepokojone.
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Ryc. 2. Nieśność kurTv okresie inwazji Dermanyssus gallinae (oń'1

Tab. 1. Wpływ Dermanysstts gallinae na rozkład wagowy jaj badanych kur
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koszty usług weterynaryjnych (leki, środki dezynsek-
cyjne i dezynfekcyjne). W badaniach przeprowadzo-
nychprzez Wojcika i wsp. (15) wystąpięnte Dermą-
nyssus gallinae w ciągu jednego cyklu produkcyjnego
zwiększyło liczbę padnięć kur z Ioń (w niezarażonych
hodowlach) do 4% (w zarażonych). Wystąpieniu in-
wazjt towarzyszył wyraźny spadek nieśności kur.
W końcowej fazie szczytllnieśności, ktory w niezara-
żony ch r ońoczami hodowlach wlmo sił średnio o d 9 IY"
do 93oń, w przypadku akarozy nieśność kur spadła do
80-82%. Wystąpienie Dermanyssus gallinae w jednej
z fęrrn spowodowało stra§ sięgające 36 000 PLN
w jednym cyklu hodowlanym. StraĘ te mviązanebyĘ
ze śmiertelnością ptaków, zmniejszeniem nieśności
i skróceniem cykluhodowlanego o dwamiesiące (15).
Znacznę zmniejszenie nieśności kur oraz wzrost ich
śmiertelności w przebiegu inwazji Dermanyssus gal-
linae, stwierdzali takżę inni autorzy (2, 4,8),

Ptaki znajdowĄ się w okresie nieśności, a likwi-
dacja stada była nieopłacalna. Dezynsekcj e przępro-
wadzono pod koniec 29.tye. życia ptaków prepara-
tem Pularyl. Po kazdym oprysku dokładnie usuwano
resztki karmy, osad i kał.Inwazja ptasrylnca w bada-
nym kurniku została opanowana i nastąpił powrót nieś-
ności (ryc. 2). Podobne wyniki badah uzyskali Cen-
cek i wsp. (2).

W więks zo ści przypadków wystąpi enta D erm any s -
sus gallinae, którego następstwem jest wzrost śmier-
telności ptaków, przeprowadzanebadania sekcyjne i la-
boratoryjne nie pozwalająna ustalenie jego przyczy-
ny. W związku z tym w diagnostyce chorób drobiu
naleĘ mw óc ić uwagę n a tnw azj e p as o zytow zew nęlr z-
nych okresowo występujących u drobiu, na co zwró-
ctlttakże uwagę inni autorzv (2). łlko szybka diag-
no3a pozwala uniknąć strat związanych z padnięcia-
mr r ZnrnleJSZoną nlesnosclą.
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STAN zAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw maju 2004 r.-)

1. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) - wystąpiła w wojewodztwie warmińsko-mazurskim (1-1).

2. Wściekliznazwierząt domowych -wystąpiła w województwie podkarpackim (1-1). Zanotowano
ją u 1 kota.

3, Wścleklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 4 województwach: podkarpackim (1-1), podlaskim
(1-1), warmińsko-mazurskim (2-2) i wielkopolskim (1-1). Zanotowano ją u 4 lisów i 1 wilka.

4,Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 2 województwach: warmińsko-mazurskim (1-1) i za-
chodniopomorskim (1 -1 ).

5. Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) - wystąpiław 2 wojewodztwach: dolnośląskim (1-1)
i pomorskim (1-2).

*)W nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczl.m.


