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Gastlointestinal parasites of swine in telation to the age gloup and management system

Summary

Intestinal nematode and coccidian infections cause serious health and economic problems in swine herds of
Poland. On the grounds of coprology and larvoscopy it has been estimated that among the nematode parasites
of three pig farms monitored during 2002-2003 rearing 950, 70 and 50 sows, Oesophagostomum dentatum was
the predominant species, followed by Trichuris suis, Strongyloides ransomi and Ascaris suum. From a total of
681 pigs sampled, l7.8"h harbored helminths, the average intensity of infection being 629 eggs per gram of
feces (epg). The level of infection varied depending on the herd and age group (piglets, fatteners or sows),
reaching a maximum in autumn in sows from two smaller herds. Mainly Eimeria debiecki occurred among
coccidia, which infected I7.3oń of pigs, with the mean intensity of 1209 oocysts per gram of feces (opg). Once
again a higher level of infection was observed in the smal|er herds, particularly in spring and summer. Apart
from some changes in animal husbandry practices, the practice of coprological examination in all the farms
lvas suggested to attain the rational use of adequate medications.
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Nicienie t ziarniaki jelitowe stanowią spośród pasozy-
tów największe zagrożenie dla zdrowia świń, a zarażę-
nie nimi prowadzido obnizenia produkcyjności zwierząt.
z nicieni ekonomiczne znaczenie ma w warunkach kra-
jowych zarażęnię trzody chlewnej glistą świńskąAsca-
ris suum, Oesophagostomum sp., węgorkiem świliskim
Strongyloides ransomi oraz włosogłówką świńską Tri-
churis suis (2,3, 15, 19). Natomiast spośród kokcydiów,
u świń krajowego pogłowia stwierdza się chorobotwór-
cze gatunki Eimeria spp. i Isospora suis (20).

Badania parazytologiczne stad świń o charaktęrze
tozpoznawczym należą w kraju do rzadkości. Stąd tez
hodowcy, bez wcześniejszego rozpoznanla sytuacji in-
wazjologicznej we własnych stadach, zwykle albo ruty-
nowo sto suj ą środki o dr obaczajape i kokcydio statyki, albo
wkraczają z lekami dopiero przy klinicznych objawach
parazytoz, podczas gdy warunki, w jakich utrzymywane
sązwierzęta - i od których zależy rozprzestzenianie się
zarażenia - pozostają nie zmienione.

Z a c e| b adań pr zy jęto charakterystykę wybrarrych stad
hodowlanych pod względem inwazj ologicznym, określe-
nie na tej podstawie zalężności pomiędzy warunkami
produkcyjnymi a występowaniem pasozytów w stadzie
oTaz zapT oponowanie działań o graniczĄapych poziom
zar ażenta zw ierząt. P oniewaz kopro skop owo gatunki
Oesophagostomum dentatum, O. qwadrispinulatum
t Hyostrongylus rubidus pozostają nterozróżnialne,
a często współwystępfiąze sobąw stadach różnychka-
jów Europy (5, 10, 12, I3), dodatkowo podjęto próbę
identyfrkacj i przyna7eżności gatunkowej larw inw azy j -

ny ch z r zędl S tr o n gy l i d a otr zy many ch w koprokulturze.
W badaniach krajowych z ostatnich dziesięcioleci, po-
mimo rozwiniętego importu materiału hodowlanego, brak
tego Ępu informacji, amoże to miec znaczeniepraktyczne
zLLwaglna róznice w patogeniczności wymienionych ga-
tunkow pasozytów, stwierdzanąrózną ich wrazliwość na
leki czy tez nabywanie przez nie lekooporności (9, 14,
1 8).

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w trzech gospodarstwach rolnych

prowadzących hodowlę świń w cyklu zamkniętym,
Stado A liczyło 950 loch rasy polskiej białej zwisłouchej

(pbz) i wielkiej białej polskiej (wbp) oraz tch krzyżówek.
Zwierzętabyły zyłvione mieszanką pełnoporcj ową i utrzymy-
wane na podłodze rusztowej z wyjątkiem tuczników, które
przebywały na podłodze betonowej i ściółce zmienianej co-
dziennie. W czwafiym dnlu zycia prosiętom podawano do-
ustnie kokcydiostatyk toltrazur7l, a w dniu odsadzenia (w wie-
ku 3 łg.) odrobaczano je iwermektyną podawaną podskomie.
Tuczniki otrzymywały dwukrotnie lewamizol z wodą: po za-
pełnieniu sektora tuczl, przy wadze 40-50 kg i po upływie
kolejnego miesiąca, Lochy, z wyjaJkiem wysoko prośnych i kar-
miących, odrobaczane byĘ lewamizolem co dwa miesiące.

Stado B liczyło 70 loch rasy pbz, W zywieniu stosowane
były pasze gospodarskie z dodatkiem koncentratu białkowę-
go, a prosięta otrzymywały mieszankę pełnoporcjową. Zwie-
rzętaltrzymywano na ściółce zmienianej co dwa dni, a knur-
ki, loszki i tuczniki miały dostęp do częściowo utwardzonych
wybiegów. Prosięta odrobaczano przy odsadzeniu (w wieku
6-8 tyg.), natomiast lochy na 2 tyg. przed oproszeniem. Do
odrobaczania stosowano iwermektynę podawaną podskórnie,



Tab. 1. Poziom zarażeniaświń pasożytami przewodu pokarmowego w stadzie A
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Tab. 2. Poziom zarażeniaświń pasożytami przewodu pokarmowego w stadzie B

Tab. 3, Poziom zarażeniaświń pasożytami przewodu pokarmowego w stadzie C

Obj aśnienia: E - ekstensyw lość zarażęnla (%); I - średnia + SEM
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stada C (tab. 1-3).
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metodą McMastęra Ż zastosowaniem wirowania (16), Dla
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Wyniki i omówienie

Stan zarażenia - zarówno nicieniami, jak i kokcydia-
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dzte B, głównie u tucznikow (tab, 2), Z jednej strony,
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wynika to z faktl, iż tucznlki miały dostęp do nieutwar-
dzonych, zacienionych i pełnych wilgoci wybiegów.
Właśnie jej występowanie stwierdza się najczęściej
u warchlaków na farmach organicznych, podczas gdy
w chlewniach zamkniętych pasozyt znajdowany jest spo-
radycznie (10). Według Kozakiewicza (8), włosogłówka
opanowuje jednak jelito grube przy ograniczeniu popu-
lacji O. dentatum, a zamknięte chlewnie, jeśli są ciepłe,
ciemne i wilgotne, predysponują do nasilenia jej inwa-
zji. Prawdopodobnie też stosowana w stadzie iwermek-
tyna nie była skutecznaw przypadku włosogłówki, nato-
miast zwalc zała pozostałe gatunki nicieni.

O gółem, nicieni ami zar ażony ch było I7,8oń b adanych
zwierza!, a średnia intensywność zarażeniawyniosła 629
jaj w 1 g kału (epg). Najnizszy poziom zarażenia obser-
wowano w stadzie A, gdzie tylko u 4)ońświiwykazano
obecność dwoch gatunków: O. dentatum albo glisty świń-
skiej, przy średniej intensywności wydalania jaj wyno-
szącej77 epg (ab. 1). Niski stan zarażenia, oprócz ruty-
nowego stosowania zabiegl odrobaczania w tym stadzie,
wynikał zapęwne z ograniczenia kontaktu zwieruąt z od-
chodami poprzęz zastosowanie podłóg rusztowych ) ogra-
niczenia kontaktu róznych grup wiekowych świń mię-
dzy sobą orazwczesnego odsadzania prosiąt, Na rolę wy-
mienionych czynnikow w obnizeniu stanll zarażenia ni-
crenraml zwraca uwagę wielu autorów (1, 9, 10). Naj-
wyższy poziom zarażenia obserwowano w stadzie C,
gdzie jego ekstensywność osiągnęła 48,0%o, przy śred-
niej intensywności 934 epg (tab. 3),

We wszystkich stadach najmniej dotknięte inw azjąbyĘ
prosięta (tab. 1-3). Najbardziej zarażonągrupąbyĘ na-
tomiast lochy w stadach AiC oraz tuczniki w stadzie B,
co związanebyło z obecnościąwłosogłówki w tym sta-
dzie. Występowanie nicieni w stadach mniejszych (B i C)
stwierdzano głównie j esi enlao ptzy czym najintensyłvniej
zwierzęta zarażone były w okresie letnim, podczas gdy
w zimie stanzarażenia był minimalny. Przeciwnie, w sta-
dzie A, w ktorym nie odnotowywano wyrażnych sezo-
nowych zmianw zatażęnilzwietząt, nieco wyzszy jego
poziom zanotowano w zimie.

Wśród kokcydiów, ktorymi zarażonych było I7 ,3oń
świń ze średnią intensywnościąI2}9 oocyst w 1 g kału
(opg), najczęściej stwierdzano Eimeria debliecki (tab. 1-3).
W stadzie A występowńwyłącznie ten gatunek, w stadzie
C znacznie rzadziej od niego pojawiały się E. scabrcl
i E. perminuta,natomiast w stadzie B oprócz E. debliec-
ki dość często notowano E. scabra, a dodatkowo wystę-
powały jeszcze E. spinosa, E. perminuta i E. polita.
W zadnym ze stad nie stwierdzono obecnośct Isospora
słis. Jego występowania można się było spodziewaó
w stadzie A, gdyż znajdowany jest zwykle w gospodar-
stwach wielkotowarowych, u 2 -3 -tygodniowych prosiąt
(20). Przypllszczalnię j ednak stosowany kokcydiostatyk
oraz odchów prosiąt na podłodze rusztowej eliminowały
Jego mwazJe.

W stadzie A zarażęnię zwierząt było minimalne ptzez
cały okres badań, natomiast w stadach mniejszych kok-
cydia pojawiały się zwłaszcza wiosną (stado B) i latem
(stado C). Stan zarażeniabyłnajv,ryższy w stadzie B, gdzie
najbardziej zarażoną grupą wiekową były tuczniki
(tab. ż). Zapewne znowu korzystanie z nieutwardzonych,

błotnistych wybiegów sprzyjało tak znacznemu ich zara-
zeniu.

Zarówno w stadzie A, jak i B oraz C leki stosowano
tutynowo, bęzwczęśniejszej analizy kału. W stadzie A,
pomimo regularnego i częstego odrobaczania, caĘ czas
wykazywano obecność zwłaszcza O. dentatum. Zlwagi
na szybko pojawiającą się u tego gafunku lekooporność,
należałoby zastanowic się nad zmianąużywanych od lat
śro dków le cznic zy ch or az lch r acjonalnym s to s owani em,
opartym na wynikach badań koproskopolvych. W przy-
padku stada B, oprócz utwardzenia wybiegow, jako po-
tencjalnego żródła zarażenia włosogłówką i kokcydia-
mi, równiez korzystna mogłaby okazać się zmiana uży-
wanej grupy chemicznej antyhelmintyków. W stadzie C
hodowca miŃ duże problemy z biegunką u nowonaTo-
dzonych prosiaJ, co mogło mieć związek z obecnością
węgorka w tym stadzie. Poniewaz najbardziej narażone
nawęgorczycę sąprosięta ssące zarażające się z siarą od
nieodrobaczonych macior, należałoby w tym gospodar-
stwie zastosować zabieg u loch przed porodem.
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