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Praca oryginalna

Występowanie kokcydii u indyków w chowie ptzemysłowym

KoNSTANTY RoMANlUK, MIRoSŁAW MlcHALsKl, AGNlEszKA KARPINSKA

Katedra Chorób Zakaźnych i lnwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM, ul. Oczapowskiego 13,10-957 Olsztyn
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Thć laim of]tłe study Ńas to investigate turkey infec
were carried out in 13 randomly selected turkey far.ms.
until the 9th week of fattening. In 12 turkey-cock settled farms, faeces wcre taken lonce, at sućh,fixed,,date§ as to

tattening and'the least in 5 and l6-22-week-old birds (r.i.:3200-77600 opg). Ooc;ysts were ascertained between
8 and 16 week§ (l.i.:700-2900 opg) in turkey-hens during summer fattening, during autumn fattening they
appeared at 14 weeks (I.i.:l0000 opg) and in the winter season between 6 and 12 weeks. The maximum amount
of oocysts was found in 6-week-old turkey-hens (3999 opg). Oocysts occurred only in 8 and 12-week-otd birds
(I.i.:9600 and 200 opg) in turkey-cocks during summer fattening; in the autumn period in |2,14, 16 and
20-week-old birds and in the winter fattening in 6,8, 14 and 20-rveek-old turkey cocks (I.i.:900-8600 opg).
Typical signs of coccidiosis were not found in turkeys from the analyzed farms. Only in some birds lax, frequenĘ
foamy defecation, was observed. There were no deaths of birds on account of coccidiosis.

The presence ofcoccidia oocysts in the faeces ofturkeys that received coccidiostatic (Lasalocid) in fodder for
9 weeks might indicate the resistance of Eimeria to the drug or its decreased content in fodtler.

Keyrł,ords :' coccidiosis, turkeys, fattenin g farms

Spośród wielu chorob zakażnych, przemiany matelii
i zatruć powodujących duze straty w przemysłowytn
tuczu ptaków jest rówrriez kokcydioza (4, 6).W na-
szych warunkach J<limatycznych chorobę tę wywołują
naj częś ciej E im eri a me l e a gl,imit i s, l, E im er i a a de n o i de,s
(1). Mimo podawania indykom w trakcie tuczu kokcy-
diostatyków w paszy i zachowania odpowiednich wa-
tunkow sanitarrrych, występuje u nich biegunka i zmien-
ny apetyt. Obserwuje się równiez małe przyrosty masy
ciała a nawet zejścia śmiertelne (2).

Postępowanie zapobiegaj ące kokcydiozie, podobnie
jak w przypadku.chorób zakaźnych, polega na dokład-
nym oczyszczeniu pomieszczeń, zmyciu gorącą wodą
ścian i sufitu oraz posadzk1 a następnie dezynfekcji
całego pomieszczenia i sprzętu. Ptaki wprowadzane są
na świezą ściółkę, do praktycznie pozbawionego pato-
genów obiektu, i karmjone pełnoporcjową karmą z do-
datkiem kokcydiostatyku (3, 5). Mimo to, podczas wie-
lotygodniowego tuczu pojawiają się w ich kale oocysty
kokcydii. Nalezy przypuszczac, ze są one najpier-w przy-
noszone do pomieszczęn7a przez gryzanie (szczury),
owady ściołowe (pleśniakowce) i nawetpersonel, apoź-
niej namnażają się w jelitach ptaków.

W dostępnym piśmiennictwie brak jest informacji do-
§czących występowania oocyst kokcydii u indyków w cy-
klu produkcyjnym. Celem badań była proba oceny zara-
żenia indyków kokcydiami w fermach przemysłowych.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w 13 losowo wybranych ferrnach
przernysłor,vego tuczu indyków w okolicy Olsztyna. Do ba-
dail laboratoryjnych pobrano kał ze ściółki: w femach rrr 1-12
jcdnorazowo, tak ustalając termin pobrania, aby objąć wszyst-
kie rvickorł,c grupy tuczonych indyków, a w fcrmie nr 13 kał
pobierano w odstępach dwutygodniowych podczas tuczu let-
niego, jesiennego i zimowego. Zkażdego pawilonu pobiera-
no próbki zbiorczę z co najmniej 50 miejsc. Po plzewiezicniu
do laboratorium kazdą próbkq miksowano, a następnie bada-
no na obecność oocyst, stosując metodę flotacji McMastera
wg Raynaud (ocena intensywności inwazji). W celu określe-
nia gatunku kokcydii poddano sporulacji oocysty izolowane
z jelita cienkiego 10 padłych ptaków.

Ptaki będące przedmiotem badafi przebywały w bardzo
dobrych warunkach. Zywione były paszą pełnowartościową
z dodatkiem kokcydiostatyku (Avatec - s.a. lasalocid). Prepa-
rat podawany był w paszy do 9, tygodnia tuczu.

Wyniki iomówienie
We wszystkich probkach kału z 12 fenn występowa-

ły oocysty kokcydii. Największą intensywność inwazji
stwierdzono u indorów w 7. tygodniu tuczu w fermie
Z, anajmniejsząu ptaków 5-tygodniowych w fermie K
i kilku innych po 16 tygodniach tuczu (tab. 1). Najwyz-
sza intensywnośc inwazji kokcydii u indorów wystę-
powała pomiędzy 1 . a l5. tygodniem tuczu (I.i - 3ż00-
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Tab. 1. Występowanie oocyst kokcydii w kale indorów w wy-
branych fermach woj. warmińsko-mazurskiego

Tab.2.Intensywność inwazji Eimeria spp. u indyczek w fer-
mie 13.

Objaśnienie: * - liczba ptaków wprowadzonych do tuczu

Tab. 3. Intensywność inwazji Eimeriu spp. u indorów w fer-
mie l3.
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siennego tuczu oocysty kokcydii u indyczek pojawiły
się dopiero w l4. tygodniu. Intensywność inwazjibyła
bardzo wysoka; w gramie kału znajdowało się ponad
l0 000 oocyst Einleria spp. (tab.2). U indyczektLlczo-
nych w sezonie zimowym oocysty kokcydii występo-
wały tylko pomiędzy 6. a 12. tygodniem. Intensywność
inwazji wyrażona liczbą oocyst w gramie kafu była naj-
wyższa u 6-tygodniowych indyczek (ponad 3990 opg)
a najniższa w 10. tygodniu tuczu (200 opg) (tab. 2).

U indorów w fermie G podczas tuczu letniego stwier-
dzono obecność oocyst tylko w 8. i Iż, tygodniu.
W 8. tygodniu intensywność inwazji wynosiła
9600 opg, a w Iż. - 200 opg, Podczas jesiennego tu-
czu, oocysty kokcydii wykryto u I2-, I4-, |6- i 20-ty-
godniowych ptaków, natomiast w okresie tuczu zimo-
wego oocysty w kale występowały w 6-, 8-,12- i 14-
oraz u2O-tygodniowych indorów. Intensywność inwa-
zji wahała się od 900 do 8600 opg (tab. 3).

Analiza składu gatunkowego kokcydii wykazała
obecność w kale badanych ptakow obecność Eimeria
meleagrimitis i Eimeria adenoides.

Inwazja kokcydii, głównie E. meleagrimitis nie po-
wodowała typowych objawów choroby. Zalważono
jedynie, ze niektóre ptaki oddawały rzadki, często pie-
nisty kał. W probkach pienistego kału znajdowano
zawsze większą liczbę oocyst kokcydii niz w próbkach
kału fi zj o lo gicznie uformowane go. U s ekcj onowany ch
padłych ptaków jelito cienk:re, a szczególnie dwunast-
nica, było przekrwione i pokryte nielicznymi wybro-
czynaml.

Analiza padnięć ptaków wykazała, ze podczas let-
niego tuczu indyczek padło około 60ń ptaków, jesien-
nego około ż,5oń, a zimowego ponad 4%o. Padnlęcia
indorów w tych samych okresach były znacznie wyż-
sze i wynoslły 10,060ń,10,460ń i9,67oń. Zejść śmier-
telnych ptaków nie należy wiązać tylko z kokcydiozą.
Mozna jedynie przypuszczać, że toczący się proces cho-
robowy w jelitach powodowany rozmnażaniem się kok-
cydii mógł jedynie predysponować do wystąpienia lub
zaostrzenta przebiegu innych chorób, a w konsekwen-
cji doprowadzic do śmierci. Obecność oocyst kokcydii
w kale indyków otrzymujących w paszy przez 9 tygo-
dni kokcydiostatyk wskazuje bądż na oporność tych
p asozytów na l ek, b ądż też na zmniejszoną j e go zaw ar -

tość w paszy,
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Objaśnienie:jak w tab. 2.

-77600 opg). Nie zauważono u indykow typowych ob-
jawow kokcydiozy, chociaż pewna Itczba ptaków od-
stawała wzrostem od innych w stadzie i oddawała kał
rzadki i często pienisty. W fermie 13 (G) oocysty kok-
cydii u indykow pojawiały się w róznych okresach, np.
u indyczek podczas letniego tuczu stwierdzono je po-
między 8. a 12. tygodniem, Kał indyczek był wolny od
oocystjedynie w 6. i 14. tygodniu. Intensywność inwa-
zjtwahała się od 700 do 2900 opg, najwyższą stwier-
dzono u dwunastotygodniowych indyczek. Podczas je-
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