
Praca oryginalna Original paper

Zan ie czyszoze n ie mikrob i o l og i czne gn 0j owi cy
pochodzącei z telmy dtobiu

ADAM LATAŁA, TERESA rRzyśxo_ŁUplcKA,
KATARZYNA GRATA, MAŁGORZATA NABRDALIK

Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii lnstytutu Biologii iOchrony Srodowiska Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Kardynała Kominka 4,45-035 Opole

Mictobiologicalcontaminationofpoultrymanu1eltompoultryfarms]

Sumlnary
The purpose of this study was to evaluate the degree of microbiologica| contamination of poultry ńanure

from poultry farms. The sampling took place during a three month period (October, November and Decem-
ber) every two weeks from six production sectors.

The totłl number of łracteria amounted to 1.83x10'{ cfu/cm3and fungi 8.23x103 cfu/cmr. Gram-negative
bacilla comprised the dominant group of bacteria (approximately 807o of total number). The most numerous
fungi were yeast-like fungi (98.92Y" of total number).

A qualitative examination of the poultry manure indicated the presence of potentially pathogenic bacteria:
E. coli, Klebsiella sp., Shigella sp., Salmonella OC, Pseudomonas sp., Pasteurella sp. and Staphyllococcus
,,koło'. As far as hyphae were concerned only Mucor sp., Penicillium sp., Aspergi|lus sp. and Botryotrichum
sp. were isolated.

The results of the examination indicate the significant microbiological pollution of poultry manure. To
prevent environmental contamination poultry manure should be disinfected before its agricultural utilisation.
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Intensywna hodowla drobiu oraz preferowanie w
pewnym okresie bezściółkowego chowu wpłynęło na
zwiększenie wytwarzania płynnego pomiotu - gnojo-
wi cy. Gnoj owica po spełnieniu wymo gów sanitarnych
mogłaby byc w pełni wykoruystanarolniczo, zewzglę-
du na bogatą zawartość składników pokarmowych
łatwo przyswajalnych dla roślin (5, 9). Jednakże wy-
korzystanie gnoj owi cy o gr ani cza j ej zani e czy szczeni e
bakteriami, w tym takżepatogennymi, stwarzające re-
alne niebezpieczeństwo skazenia środowiska. Najlicz-
niejszą grupę wśród nich stanowiąbakterie z rodziny
Enterobacteri.aceae,. E. coli, Salmonella sp., Shigella
sp., Klebsiella sp., Proteus sp. W mniejszych ilościach
występują ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphy-
lococcus i Streptococcus oraz laseczki tlenowe z ro-
dzaju Bacillus i beztlenowe z rodząu Clostridium (3,
5,6, I4). Występowanie tych bakterii jest szczegolnie
niebezpieczne ze względu na ich duże zdolności ada-
ptacyjne do różnych środowisk, łatwość nabywania
oporności na wiele środków dezynfekcyjnych i anty-
biotyków oraz zachowanie przez dłlgi czas żywotno-
ści (6, 19,ż0).

W wielu krajach zachodniej Europy, m.in. RFN,
wskaźnikiem sanitarnym j akości gnoj owicy j est obec-

ność w niej pałeczekzrodzaju Salmonella (13). Mogą
one przettwać w warunkach terenowych w kale bydlę-
cym do 286 dni (5), a tylko od 8 do 57 dni w świeżym
kale drobiu (19), Obecnoścszczepow Salmonella stwier-
dzano także na źdźbłachtraw jeszcze po 5 Ęg. od mo-
mentu nawożenia, w warstwie ornej glebypo 10 tyg.,a
po 47 tyg. w powierzchniowej warstwie próchniczej
( 1 3 ). Drobnoustroj e kałowe char aktery zuj ą s i ę również
długąprzeĄwalnością. Badania Olszewskiej i wsp. (15)
oraz Paluszaka i wsp. (16) wykazały, iż paciorkowce
kałowe orazpaŁeczki E. coli w glebie naużytkachzie-
lonych nawożonych gnojowicąronvijaĘ się i zacho-
wywaĘ żywotnośc przez ohes 2 miesięcy. Oprócz bak-
terii w gnojowicy moze występować wiele rodzajów
grzybów potencj alnie chorobotw orczy ch m. in. rodza-
ju: As p ergi l lu s, P eni c i l l ium, Tr i c ho d erm a, G e o tr i chum
czy drożdży zrodzaju Candida i Clyptococcus (5,6).

Z uwagi na fakt, ze w dostępnym piśmiennictwie
brak jest dostatecznej informacji na temat stanu sani-
tarnego gnojowicy pochodzenia drobiowego, podjęto
badania, których celem była ocena stopnia zanieczysz-
częnia mikrobiologicznego gnojowicy drobiowej z
uwzględnieniem mikroorganizmów potencjalnie cho-
robotwórczych.
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Tab. 1. Wyniki i|ościowych badań bakteriologicznych gnojowicy drobiowej (itk/cm3)

5,60 x 1012

7,00 x 1012

7,10 x 1012

1,94 x 1013

2,00 x 1012

1 ,39 x 1013

9,20 x 1012

1 ,65 x 101a

1 ,16 x 101a

2,65 x 101a

2,59 x 101a

6,69 x 1013

2,30 x 101a

1 ,83 x 101a

2,19 x 1013

1,60 x 1013

6,00 x 1013

2,71 x 7013

1 ,16 x 1013

2,91 x 1013

2,76 x 1013

1,37 x 101a

9,36 x 1013

1 ,97 x 101a

2,12 x 101Ą

5,33 x 1013

1,87 x 101a

1,47 x 101a
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Materiał i metody

Badania przeprowadzono na gnojo-
wicy pochodzącej z fermy drobiarskiej,
w której w cyklu rocznym odchowyłva-
no 500 tys. kur niosek systemem bate-

ryjnym.Ferma składała się z 36 kurni-
ków podzielonych na 6 sektorów pro-
dukcyjnych. Każdy sektor posiadał
zbiornik na gnojowicę o pojemności
600 m3. Próby do badań pobierano w
okresie paździemlka, listopada i grud-
nia zkażdego sektora w ilości 1 000 cm3

w odstępach dwutygodniowych w 5 po-
wtórzeniach . Łącznie pobrano 3 0 prob.
Z kolei zkażdej próby pobierano 1 cm3
gnoj owicy do badań bakteriolo gi czny ch
i mikologicznych ilościowych i jako-
ściowych. W badaniach ilościowych
określono ogolnąliczbę bakterii (OLB)
w l cm3 gnojowicy, po ż4h inkubacji w 37"C na podłozu
agarowym. Natomiast ogólną liczbę grzybów (OLG) w 1

cm3 oznaQzono po 5 dniach inkubacji w temperafurze25"C
na podłożu Sabourauda.

W badaniach jakościowych obecność drobnoustrojów
potencj alnie chorobotwó r czy ch diagnozowano z uwzględ-
nieniem podłoży: SF, MK, LPB, SS, Rambach agar, Endo,
Kliglera, Braid - Parkera, mozgowo-sercowe, Slanetza,
King B, TTC, Wrzoska, tioglikolanowe, Willis - Hobs,
Wilson - Blaira. Posiewy na podłozach stałych inkubowa-
no w temp. 37oC przez 24Iub 24-48 h w warunkach tleno-
wych lub beztlenowych,w zal,eżności od rodzaju izolowa-
nych mikroorganizmów. Natomiast posiewy na podłozach
pĘnnych SĘ MK inkubowano w temp. 37"C przez 18-24 h
w warunkach tlenowych. Diagnostykę bakterii przeprowa-
dzono w oparciu o cechy hodowlane, morfologiczne i bio-
chemiczne orazpTzy uzyciu testów identyfikacyjnych API
E20, API STAĘ CHB. Testy biochemiczne inkubowano w
temp. 3 5 - 3 7 

o C przez 1 8 -24 h. S zczepy wykazuj ące właści-
wości biochemiczrre pałeczek Salmonella poddano bada-
niom w odczynie aglutynacji szkiełkowej z poliwalentną
surowicą odpornościową HM. W przypadku dodatniej re-
akcji przeprowadzono da7szą aglutynację z surowicami

swoi sĘmi, urnożli wiaj ącymi wykryci e pałeczek S a l m o n e l l a
należących do 5 grup:AO, BO, CO, DO, EO.

Do diagnostyki grzybów wykorzystano podłoze Sabo-
urauda i Czapka, Identyfikację grzybów przeprowadzono
w oparciu o cechy hodowlane i morfologiczne,prowadząc
obserwacje po 5,7, 70, 12, 14 dniach inkubacji w temp.
ż5"C.

Dodatkowo identyfikację bakterii przeprowadzono wg
Bergeya (l ) i Kędzi (4), a grzybow wg Fassatiova (2) i Pit-
ta (17). Wyniki opracowano statystycznie metodą analizy
wariancji z zastosowaniem wielokrotnego testu rozstępu
Duncana.

Wyniki iomówienie
Wyniki ilościowych badań bakteriologicznych po-

dano w tab. 1.

Najniższe wartości ogólnej liczby bakterii notowa-
no w sektorzeY, anajwyższe w sektorze III. Różnice
między sektorami nie były statystycznie istotne, Do-
minuj ącą grupą baktelii we w szystkich s ektorach były
pałeczki Gram-ujemne stanowiące średnio 80% OLB.
Naj ni ższy stop i eń zanie czy szczenia tymi b akteri ami
stwierdzono w sektorze III - 74,330ń OLB, analwyż-

Tab.2. Wyniki ilościorłych badań mikologicznych gnojowicy drobiowej (jtk/cm3)

Objaśnienie: a, b - średnie ozrlaczol7e różnymi literami rózniąsię istotnie przy p < 0,05

1,81 x 103 a

3,35 x 103 a

5,96 x 103 a

3,28 x 103 a

5,44 x 103 a

2,90 x 10a b

8,14 x 103

1,92 x 103 a

3,43 x 103 a

6,03 x 103 a

3,42 x 103 a

5,52 x 103 a

2,90 x 10a b

8,23 x 103

1,05 x 102 a

7,50 x 101 a

7,00 x 101 a

1,35 x 102 a

8,00 x 101 a

7,00 x 101 a

8,90 x 101
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Ryc. 1. Częstotliwość występowania rodzajów bakterii w badanych próbach
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Ryc. 2. Częstotliwość występowania bakterii Salmonella sp. i Shigella sp. w po§zczególnych sektbrach
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szy w I - 83,03oń OLB. Gronkowce koaglazo -dodat-
nię oraz bakterie z rodzajl Streptococcus i Micrococ-
czs stanowlły 15% OLB; mniej ItcznągrupąbyĘ la-
seczki z rodzaju Bacillus sp. - 50ń OLB, Różnice w
liczbie bakterii poszczegóInych grup morfologic znych
między sektorami nie były statystycznie istotne.

B adania j akościowe wykazaĘ obecność potencj al-
ni e c horob o tw or c zy ch p aŁe c zek Gram-uj emny c h z ro -
dzaj ów : E s c h er i c hi a, Kl eb s i e l l a, Pro t eu s, P s eudomo -
nas oraz laseczek Bacillus tziarliaków, które stwier-
dzano w 80-90% badanych prób. Rzadziej, gdyż w
3,3oń do 2)ońbadanych prób izolowano bakterie z ro-

dzajow : Citrobacter, Enterob acter, Yersinia, Serratia,
Pasteurella, Clostridium i Bifidobacterium (ryc. 1).
B akterie pato genne z r o dzaju S alm on el l a OC i Shi ge l -
la sp. występowaĘ w 40-600ń prób. Dokładnie prze-
analizow ano cz ę stotliw o ś ć wy s tęp owani a p ałe czek
Gram-ujemnych z rodzaju Salmonella i Shigella
(ryc. 2).We wszystkich sektorach stwierdzono obec-
nośc Shigella sp. ztym, ze w sektorze V występowaĘ
one tylko w 20oń badanych prób, a w IV i VI we wszyst-
kich próbach (100%). Natomiast obecności salmoneli
nie stwierdzono w sektorze Y a w sektorach IV i VI
izolowano je z8OYo badanych prób (ryc. 2).



W tab. 2 podano wyniki ilościowych badań mikolo-
gicznych.

W sektorach I-V różnice liczebności grzybów nie
byĘ statysĘcznie istotne. Natomiast w sektorze VI
byĘ istotne. Najliczniej wśród grzybow występowały
grzyby drożdżopodobne, stanowiąc 98,920ń OLG.
Najmniejsząich liczbę stwierdzono w sektorze I, a istot-
nie większą w sektorze VI. Natomtast grzyby strzęp-
kowe stanowiły tylko 1,8% OLG (8,9x10' jtk/cm3), a
mtędzy sektorami nie było statysĘcznie istotnych róz-
nic w ich liczebności. Z grzybow strzępkowych izolo-
wano jedynie: Mucor sp., Penicillium sp., Aspergillus
sp. i Botryotrichum sp.

Przedstawione wyniki b adań świadczą o znacznym
b akteri o 1o g icznym zanie czy szczęniu gnoj owi cy we
wszystkich b adanych s ektorach i wyr aźnym gr zyb ami
gnojowicy z sektora VI. Wartości OLB w gnojowicy
drobiowej, w porównaniu do innych rodzajów gnojo-
wic byĘ znaczrne wyższe od tych, jakie uzyskiwali
np. Motz i Kokociński(I4),którzy stwierdzali ok. 10E-

-109 komórek w 1 cm3 gnojowicy lub Kluczek i Skin-
der (8) stwierdzając w gnojowicy bydlęcej ok. 9,8x 108

drobnoustrojów/cm3 i świńskiej 6,37 xl 06 drobnoustro-
jów/cm3, Pod względem składu jakościowego mikro-
organizmów gnojowica drobiowa nie różntła się wy-
raźntę od gnojowicy świńskiej czy bydlęcej, w której
inni autorzy stwierdzali ogromną róznorodność bak-
terti, zwracając uwagę na występowanie i znaczęnte
drobnoustrojów patogennych (I3, 19, 20).

W 1 g kału utajonych nosicieli może byc zawarty
nawet 1 mld pałeczek Salmonella, które wydalane z
kałem mogą stanowić powaznę zagrożente zarówno
dla środowiska naturalnego (gleba, rzeki, jeziora), jak
ttęż dla ludzi i zwierząt (18). Właśnie ptaki, azwŁasz-
cza dr ob uw ażanę s ą za r ęzeTwuar ty c h b akt ęr ti i uzna-
wane jako potencjalne źródło zakażęntaludzi. W ba-
daniach własnych bakterie z rodzaju Salmonella tzo-
lowano w 60oń badanych prób, a z danychkrajowych
i europejskich wynika, iz salmonele w porównaniu z
innymi gatunkami bakterii są najczęstszą bo w 94oń
pr zy czy nątoksyko infekcj i p o karm owy c h c zł ow i eka.

W badaniach mikologicznych uzyskano zbltżonę
wańości OLG do tych, które podająLatała i wsp, (11,
12) - od 9,5x102 do 2,9x103 jtk/cm3 i Kluczek (7) -
5,72x102 jtVcm3. W żadnej zbadanychprób nie izo-
lowano grzybów strzępkowych z rodzaju Rhizopus,
Monillia, Cl ado sp orium, Trichoderma, G eo trichum t

Fusarium (3, 5, 19,20), a jedynie Mucor, Penicillium,
Aspergillus i B otryotrichum.

Uzyskane wyniki b adań j edn oznacznie wskazuj ą na
znaczny s top i eń zanie c zy szc zęnia mi krob i o l o glczne -
go gnoj owi cy drob i ow ej mikro org antzmami p otencj al -
nie chorobotwórczymi, m.in. E. coli, Salmonella OC,
Shigella sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp., a co za
tym idzie na brak możliwości bezpośredniego zasto-
sowania jej jako nawozu organicznego. Ponieważ gno-
jowica ma ograniczone zdoLności samoodkażania (10)
zachodzt konieczność poddania jej takiemu zabiego-

wi (np, dezynfekcji) aby nie budziła zastrzeżeńnatury
sanitarno-higienicznej po zastosowaniu w warunkach
naturalnych.
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Zestawy szybkich testów diagnostycznych (RIM) do wykrywania przeciw-
ciał dla wirusa niedoboru immunologicznego kotów (FIV) oraz antygenów wi-
rusa białaczki kotów (FeLV) sądostępne na rynku. Brakjednak zadawalających
informacji odnośnie eflekĘ.wności tych testów. Dlatego porównano efektywność

RIM do wykrywania przeciwciał dla FIV i an|ygenów FeLV z testamj ELISA, W
kierunku FIV przebadano 480 surowic i plazrny (157 próbek przebadano zaraz
po dostarczeniu, resztęprzetrzymywano), zaś badaniem w kierunku FeLV pod-

dano 47 7 próbki ( 1 87 próbek bezpośredn io po dostarczeniu, resztę po pżetrzy -
m}.waniu w -76"C). Próbki dające dwa wyniki wąĘliwe w kierunku FIV badano
metoda Western blotting w kierunku obecności p 1 5 , p2.4 i gp 95 uznając wykry-
cie chociażjednej ztych komponent za wynik pozytywny W przypadku FIV
wyniki testu RIM i ELISA były zbieżle w 2,9Yo przypadków RIM w przypadku

Wester blotting dał 3 wyniki fałszlłvie dodatnie, ELISA 2 wyniki fałszy,wie do-

datnie i 3 fałszyr,vie ujemne W przypadku PeLV RIM i ELISA daĘ wyniki zbieżne

dla I,7To próbek badanych. W porównaniu do wyników izolacji wirusa RIM dał

6 wyników fałszywie dodatnich, ELISAjeden fałszywie dodatni ijeden fałszy-
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