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Tab 1. Zaniecnlszczenie bakteryjne gnojowicy drobiowej po zastosowaniu fosforanu mocznika z bentonitem (n : 5)

Objaśnienia: a, b - średnie oznac;zone rożnymi literami róznią się istotnie przy p < 0,05; nw nie wyizolowano.

> 0,1 x 10,1
1,43 x 105 b

(99,32)
1,23 x 105 b

(99,93)

Konieczne więc staje się poszuki-
wanie nowych, przyjaztrych dla śro-
dowiska środków do dezynfekcji
gnojowicy. Radkowski i wsp. (25)
wskazuj ą na bakterios taty czne dzia-
Łante związków fosforowych na
wzrost niektórych bakterii Gram-do-
datnich i Gram-ujemnych m,in.,Sal-
monella Ęphi i Pseudomonasfluore-
scens. Jak wynika z badań Latały i
wsp. (15) fosforan mocznika zasto-
sowany do gnojowicy drobiowej
wykazał zadow alającę działanię ha-
mujące rozwój bakterii i grzybów.
Ogólna liczba bakterii z 4,6 x 107 w
cm3 została obniżona do 2,9 x 107 w
cm3. Największej redukcji ulegĘ pa-
łęczki (85 %), a najmniej s zej |asecz-
ki (22,8%). Również badania ptze-
prowadzon ę pIzez Krzyśko-Łupicką
i wsp. (12) potwierdzają że fosforan mocznika w stę-
żęniach 6oń,90ń, I2"/o wykazuje hamującę dziaŁante
na wiele bakterii, z wyjątkiem E. coli, Streptococcus
faecalis i Serratia sp.

Celem badań była ocena wpływu fosforanu mocz-
ntka z b entonitem na mikrofl orę gnoj owicy drobiowej .

Matetiał imetody
Badanta przeprowadzono na pĘnnym nawozie or ganicz-

nymz fermy drobiu kur niosek, produkującej rocznie ok.
14 000 rn-J gnojowicy. Materiał do badań w ilości 35 l gno-
jowicy pobrano w miesiącu kwietniu z odstojnika o po-
jemności 30 m3 zlokalizowanego na fermie. Odkazanie
pobranej gnojowicy przeprowadzono w warunkach labo-
ratoryjnych przy lżyciu w dawce jednorazowej fosforanu
mocznika w stężeniu I0oń oraz bentonitu w stężeniu 40ń
(FMB). Próby do badań pobierano trzykrotnie w odstępach
2-tygodniowych. Kontrolę stanowiła gnoj owica przed za-
stosowaniem preparatu.

Zpobranychprób wykonano ilościowe i jakościowe ba-
dania bakteriologiczne i mikologiczne. W badaniach ilo-

Tab2.Zanieczyszczenie grzybami gnojowicy drobiowej po zastosowaniu fosfora-
nu mocznika z bentonitem (n:5)

objaśnienia: a, b - średnie oznaczor\ęróżnymi literami różnią się istotnie przy p < 0,05;
* - brak redukcji, wzrost.

ściowych wykonanych w 5 powtórzenjach określono w
każdej próbie ogólnąliczbę bakterii (OLB) w 1 cm3 gnojo-
wicy po ż4 h inkubacji w 37"C na podłożu agarowym.
Natomiast ogólną liczbę grzybow (OLG) w 1 cm3 gnojo-
wicy oznaczono po 5 dniach inkubacji w temp. 25"C na
podłozu Sabourauda. Wyniki opracowano statystycznie
m etodą anal izy w ariancji. C zysto ś ć mikrobio lo gi czną gno -

jowicy, tzw. miano coli oznaczono metodą fermentacyjno-
-probówkową zgodnie z normą(24). Badania jakościowe
wyizolowanych bakterii, zwłaszcza potencj alnie chorobo-
twórczych przeprowadzono w oparciu o cechy morfologicz-
ne, biochemiczne l serologiczne wg Bergeya (l), a grzy-
bów w oparciu o cechy hodowlane i mikroskopowe wg
Fassatiova (]) i Pitta (23).

Wyniki iomówienie

Wyniki ilo ściowych badań bakteriolo gicznych po-
dano w tab. 1.

Wstępne badania bakteriologiczne gnojowicy dro-
biowej przed zasto s owaniem FMB wykazńy ob ecno śc
3,97 x 108 jtk/cm] zróżnicowanych morfologicznie

0,92 x 102 b

(85,16)
2,12 x 102

(41,33)-



n .5 ( 1

Tab. 3. Drobnoustroje wystepujące w gnojowicy drobiowej po zasto§owaniu fosforanu mocznika z bentonitem

bakterii, w tym I,67 x 108 jtk/cm3 ziarniaków,2,09 x
108 jtk/cm3 pałeczek i 2,I0 x 107 jtk/cm3 laseczek.
Wskaznik czystości sanitarnej gnojowicy. tzw. miano
coll wynosiło 0,1 x 10 7. Z drobnoustrojów potencjal-
nie chorobotwórczych wyizolowano następuj ące szcze-
py: E. coli, Salmonella OC, OD, Klebsiella sp., Sta-
phylococcu,§ ,,koł", Pseudomonas aeruginosa (tab. 3).

Wyniki badań własnych, jak i Kluczka i wsp. (6, 7,
9, 10), Latały i wsp. (17) jednoznacznię wskazują na
brak rnożliwości bezpośredniego zastosowania gno-
jowicy jako nawozu organicznego, ze względu na
wyższe od dopuszczalnych notm miano coli (norma
0,1 x 10 1) i występowanie drobnoustrojów potencjal-
nie chorobotwórczych.

Zgodnie z badaniami innych autorów (79, 20, 2J ,

28) działanie dezynfekcyjne m.in. namikroflorę ściółki
oraz odchodów zwier zęcy ch wykazuj ą preparaty j o-
dowe, wielofosforanowe i mocznikow ę oraz glinokrze-
miany np. bentonit. Jako związek dezynfekcyjny za-
stosowano fosforan mocznika z bentonitem (FMB).
Już w 2 tyg.doświadczenia odnotowano istotny spa-
dek ogólnej Iiczby bakterii w porównaniu do kontroli
wynoszący 98,280ń, a w ostatnim 6 tyg.99,99oń. Ięd-
nocześnie obserwowano spadek procentowej zawaT-
tości ziamiaków, a wzrost laseczek w kolejnych pró-
bach. W 6 tyg.najliczniej izolowano laseczki stano-
wiące 55,05oń, aresztę stanowiĘ ziarniaki- 44,95oń.

B a d ani a mo rfo 1 o gi c zn e w ykazaĘ, iż w najw y ższy m
stopniu uległa redukcj i Iiczba pałeczek (I00%) , a ziar-
niaków i laseczek o odpowiednio 99,99oń i 99,970ń.
Wartości te były statystycznie istotne w porównaniu
do kontroli,

Dominację laseczek z rodzaju Bacillus w OLB spo-
wodowała prawdopdobnie ich duża zdolność adapta-
cyjna. Bakterie te wykazuj ą niższąwrażliwość na
zmiany parametrów środowiska jak np, temperatury
(0-72"C), pH (4,5-8,5), są odporniejsze na wysusze-
ue czy działanie czynników chemicznych, nie tracąc
żywotności przez dŁuższy czas (2I,26).

W ci ągu 2 ty g. b adan nastąpiła zmiana w arto ś ci mia-
na coli zpoz,:,omu,0,1 " 107 do 0,1 x 10-2, co było
związane ze zmntejszeniem się liczby bakterii z grqpy
coli. Z bakterii potencjalnie chorobotworczychtylko w
2 tyg. izolowano Staphylococcus sp., StreptococcLls sp.
i E. coli, a od 4 tyg. badań na podłożach diagnostycz-
nych nie izolowano jlż pałeczek E. coli (tab. 3).

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

B adania mikolo giczne gnoj owi cy drobiowej pr zępr o -
wadzone przed zasto s owaniem FMB vn llkazaĘ, iż OLG
wynosiła ] ,7 x I02 jtlcm3, w tym 1 ,5 x 1 02 jtlcm3 stwier-
dzono grzybow pleśniowychif,z x 102jt/cm3 grzybów
dr ożdżop o dobnych. Znacznię wy ższe zanteczy szczenie
grzybami podaje Kluczek i wsp. (6,9) izolując w na-
wozie organicznym 2,77 x l05 - 9,54 x 106 grzybów w
1, g oraz 4,0 x 103 - 8,2 x 10a grzybów drożdżopodob-
nych i 2,4 x I04 - I,I x 105 grzybów pleśniowychw 1 g.

Po zastosowaniu FMB stwierdzono w 2 tyg. reduk-
cję OLG o 52,73Yo, a w 6 tyg. istotną o 82,860ń. Po-
dobnie w sto sunku do grzyb ów ple śniowych i dr ożdżo -
podobnych FMB wykazał silne właściwości mikosta-
Ęczne, redukując ich ilość o odpowiedńo 90,660ń i
80,970ń. Wartości te były statystycznie istotne w po-
równaniu do kontroli.



Wyniki j akościowych badańmikologicznych poda-
no w tab. 3.

B adania j ako ściowe surowej gnoj owicy vłykazały,
tżbyła zanlęczyszczona grzybami z rodzaju Mucor,
Rhizopus, Geotrichum, Cladosporium, Penicillium i
Aspergillus. Uzyskane wyniki badań znalazĘ potwier-
dzenie w pracach innych autorów, którzy izolowali
podobne rodzaje grzybów oraz dodatkowo Fusarium
sp., Verticillium sp., a z drożdży Candida sp., Rhodo-
torula sp. t Saccharomyces sp. (6,8, 10). Natomiast
po zastosowaniu FMB obserwowano eliminację więk-
szości grzybow i w 6 tyg. stwierdzono jedynie obec-
nośc Penicillium sp. oraz grzybów drożdżopodobnych.

podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, iz zastosowanie fosforanu mocznika zben-
tonitem (FMB) do odkażania gnojowicy drobiowej
wykazało hamujące dziaŁanie narozwoj bakterii, ob-
niżając ich ogólną liczbę o 99,990ń, a grzybów o
82,860ń w 6 tyg. badań. Preparat ten wykazał silne
działantę bakteriobój cze jużw 2 tyg,badań, szczegol-
nie na bakterie Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
OC, OD, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Kleb-
siella sp., Enterobacter aglomerans, Streptococcus
,,koł". Miano coli od2 Ęg.badańwyrrosiło > 0,1 x 10 1,
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W okresie od 6 stycznia do 23 kwietnia 1997 r. w Wielkiej Brytanii zidelĘ-
fikowano l l ognisk choroby Newcastle. W 4 ogniskach chorowały brojlery ku-

rze w 7 indyki. Ogółem chorowało 651 000 szfuk ptaków, Objawy kliniczne

choroby były różne, różnice też dotyczyły odsetka upadków, z Rlm że śmieńel-

ność była względnie niska u indyków. Najczęściej występowały objawy ze stro-

ny układu oddechowego, nerwowego i biegunka Izolowany zptzypadków cho-

robowych wirus powodował padnięcie zarodków kurzych zakażonych domó-

zgowo w wieku t dnia życia, Dochodzenie epizootiologiczne wykazało,żewięk-

szość masowych zachorowań była następstwem rozniesienia wirusaprzez czło-

wieka pomiędzy stadami Choroba na teren Wielkiej Brytanii została najpraw-

dopodobniej zawlęczona z zakńotlymi bażantami z Danii. W transferze choro-

by nie można też wyklllczyć udziahr ptaków wędrownych

TARKER B. N. J., WRATHALL A. E., SAUN-
DERS R.W., DA\ilSoN M., DONE S.H., FRANCIS
P. G., DEXTER J., BRADLEY R.: Zapobieganie
transmisji gruczolakowatości płuc u owiec na dro-
dze transferu zarodków. (Prevention of transmis-
sion of sheep pulmonary adenomatosis by embryo
transfer). Vet. Rec. I42,681-689,1998 (25)

Wykonano transfer u 215 zarodków pochodzących od 76 owiec dawców ze

stad, w których endemicznie występowała adenomatoza płuc (SPA, jaagsiekte)

poktyĘch trykami nie zakażonymi oraz 13 1 zarodków od dawców wolnych od

zakażęnia. Zarówno matki bioTcy jak i ich potomstwo przebyłvało w stadach, w

których wyeliminowano możliwość zakażenia SPA. Czterdzieści osiem jagniąt

pochodzących od dawców zakażorlych SPA oraz 55 jagniąt od 74 dawców, u

których nie występowało SPA przeżyło co najmniej 5 lat. W podobnego typu

badaniach 1 1 zarodków pochodzących od czterech dawców wolnych od SPA ale

krytych trykami zakażonymi SPA przeniesiono do owiec biorców wolnych od

SPA. Cztery z pięciu biorców urodziło jagnięta,kt&e przeżyĘ 5 lat Zarówno u

biorców jak i u ich potomstwa nie wystąpiło SPA. Transfer zarodków stanowi

więc skirtecznąbańerę w rozprzestrźenianiu SPA, niezależnie od występowania

SPA u rodziców, od których pochodziły embriony przeznaczone do transferu
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