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The influenie of U. iacobsoni infestation cn occull€nce and course of sacbrOod diseaśe

Surnmary

Sacbrood disease is rarely diagnosed in Poland yet i
suggest. It is supposed that infections of sacbrood dis
jacobsoni mites.In 1999 sacbrood disease was observ
The aim of this study was analysing the influence of i
course ofsacbrood disease. The level ofinfestation of
toms of sBy and in colonies free from sacbrood diseas
of sacbrood disease were observed from May until September in colonies where the was con-
trolled and in colonies not treated with varroacidal agónts. No direct connection was the level
ofinfestation ofV.jacobsoni sacb untł:eatedagainstvarroa,
varroa disease coniributes to d dis urse. The cfficient cóntrol
of varroa disease is indispens cont 
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Choroba woreczkowa czerwiu j est wywołan a zaka-
zeniem pokarmowym młodych larw RNA wirusem
SBV (sacbrood virus). Na infekcję podatne są lanvy
w wieku do 4 dni, przy czymnajbardziej wrazlirve na
zakażens,e sąw wieku około ż dnt.Przypuszcza się, ze
część larw starszych przeżywazakażęnle irozwija się
do postaci pszczoły dorosłej, która już w momencie
opuszczania komórki jest nosicielem wirusa (3). Wi-
rus namnaza się w wielu tkankach chorych larw, ale
ich wygląd nie zmienia się do czasu zasklepienia ko-
mórek. Smięrć larw następuje w stadium wyprosto-
wanym. Dochodzi do zablrzęń w procesie linienia i
chore osobniki nie mogą zrzuclc ostatniego oskórka
larwalnego. Prawdopodobnie na skutek uszkodzenia
gruczołów nabłonkow y ch przez wirusa upo śledzone
jest wytwarzante enzymu - chttynazy, ktorego brak
uniemożliw ia r ozpttszczenie schitynizowanej warstwy
oskórka larwy (4). Powłoka cl,ała larwy staje się zgru-
biała i stwardniała, wypełniona wodnistym płynem
zawierającym ogromne ilości wirusa. Zamarły czerw
przypomina w tym stadium woreczek. Jest to charak-
terystyczny objaw, od którego nazwano chorobę. We-
wnątrz woreczka maftwa latwa jest koloru jasnosza-
rego lub bladobrązowego, a jej głowa jest uniesiona
do góry i ciemniejsza.Tenetap choroby odznaczasię
największą zj adliwością wirusa i mozliwoś cią prze-
noszenia go na inne osobniki rodziny pszczelej.Każ-

da zamarła larwa zawl,era około miligrama cząstek
wit-usa, co wystarcza do zakażenia wszystkich larw w
ponad 1000 rodzin pszczelich! (4).

W dalszym przebiegu choroby, po kilkunastu dniach
martwe larwy wysychają i zabarwione są na coTaz
ciemniej sze odcienie koloru brązowego. W końcowym
stadium powstająz nich czatnobrunatne strupy (łuski)
charakterystycznte wygięte w kształcie łódki. Zakaź-
ność wirusa zmniejszasię wraz z wysychaniem i zmia-
ną koloru zamarłej larwy. Wirus może przetrwać w
marlwej lar-wie do około miesiąca, a po całkowitym
wyschnięciu larwy nie stanowiąjuż źrodła zaTazy.

W wyniku nierównoczesnego zakażenia larw i prze-
żywania części zntch, częstym objawem choroby wo-
re c zkow ej j e s t cz erw r ozstr zelony. Zask\epy k o morek z
martwymi larwami mogąbyć podziurawione lub zapad-
nięte. Podobny wygląd plastrów z czerwlęm ma miej-
sce w innych chorobach: grzybl,ca wapienna, zaawan-
sowana postać zgnllca europejskiego (kiślicy), zgnilec
amerykański (zło śliwy) I znaczfla tnw azja V. j a c o b s o ni .

Zdarzasię, ze choroba woreczkowa czerwiu rozwija się
w kiślicę, a możę równocześnie przebiegać z kiślicą i
zgnil cem złośliwym w tej samej rodzinie (infekcj a mie-
szana) (11). Wynika ztego, ze w celu postawienia wła-
ściwej diagnozy i podjęcia odpowiednich metod Ięcze-
nia, w każdymprzypadku konieczne jest laboratoryjne
ustalenie etiologii zmianwyglądu i zamierania czerwiu.



Wśró d pr zy czyn spr zy j aj ących ro zwoj owi choroby
woreczkowej czerwiu zwracasię uwagę na niekorzyst-
ne warunki środowiska: niedobory pokatmowe, ochło-
dzenię gniazda i znaczne ubytki p szczoŁ, np. p o zatru-
ciach. Przypuszcza się także, że matki mogą przeka-
zywac potomstwu dziędziczną skłonność do tej cho-
roby. Wydaj e się j ednak, że w tym przypadku bardziej
istotna jest cecha instynktu czyszczenta komórek z
martwym czetwiem, wyr ażaj ąca naturalne zachow a-
nia obronne pszczoł przed chorobami czerwiu. Psz-
czoŁy dorosłe llegajązakażeniu wirusem SBV i prze-
nosząinfekcję, pomimo ze nie wykazująobjawów cho-
robowych. S ą one rezerwuare m zar azka w okre sie bra-
ku czetwiu i powodują rozwoj choroby w kolejnych
latach. Najmłodsze robotnice są najbardziej podatne
na zakażęnie, gdy usuwają z komórek zamarłe larwy
w stadium woreczka. Podczas tej czynności zjadają
zawterający dużą koncentrację wirusa płyn wylinko-
wy larwy, która uszkadzana jestw trakcie wyciągania
z komórki. W ciągu następnego dnia wirus gromadzi
się w gruczołach gardzielowych owadów. Zakażone
pszczoĘ opiekujące się czerwiem przenoszą wirusa
w trakcie karmienia larw wraz zwydzteltnątych gru-
czołow mleczkiem pszczelim. W ten sposób można
wytłamaczyć pojawianie się choroby woreczkowej
czerwisl późnąwiosną i wczesnym latem - w okresie
intensyrvnego wychowu czerwiu i dllżej liczby mło-
dychpszczóŁ. Zakażone starsze pszczoĘ dorosłe nie
odgrywają jńtak istotnej roli w transmisji patogena.
Ich gruczoły około gardzielowe zanikaj ą prze staj ą one
odżywiac się pyłkiem i zaprzestają karmienia i pielę-
gnowania czetwiu. PszczoŁy te wcześniej niż zdrowe
owady rozpo czynaj ą 1oĘ i po dej muj ą prace zbięr aczęk.
Przypuszcza się, że u zakażonychpszczoŁ dorosłych
dochodzi do zmian metabolizmu zbliżonych do pro-
cesów starzenia, a w rczultacie skrócenia życia tych
owadów podobnie jak u pszczół pozbawionych pył-
ku. Pszczoły zainfekowane SBV łatwo ulegają prze-
chłodzeniu w czasie zimowli i ginąpozakłębem. Ba-
dania Du i Fu (9) wykazĘ, że powielanie wirusa SBV
odb}rva się w komórkach nabłonka jelita środkowego
pszczoŁ dorosłych, prowadząc do zniszczenia komó-
rek i upośledzęnia funkcji jelita. Duża kumulacja wi-
rionów ma miejsce w sąsiedztwie i pomiędzybłonamt
p erytr oftcznymi j elita, p omiędzy wypustkami komó -
rek oraz w cytoplazmie komórek nabłonka jelita. W
silnie zakażo nych ko m órkac h ob s erw-o wa no znac zną
wakuo lizacj ę cytop lazmy, zmiany w ryb o s om ach, za-
nik s iate czki endop la zmaty cznej (r e t i c u l um), ap ar atu
Golgiego i mitochondriów W jądrach komórkowych
stwierdzono przemies zczenię i koagulacj ę chromaty-
ny na obwo dzie, anastępnie rozpad jądra. Konsekwen-
cjązakażenia wirusem SBV było całkowite zntszczę-
nie komórek nabłonka na znacznych obszarach jelita
środkowego pszczóŁdorosĘch. Prawdopodobnie skró-
cenie życia tych owadów jest wynikiem trudności w
trawieniu pyłku i przy sw aj aniu białka.

Miód, a zwłaszcza pyłek mogą być źrodŁem zaka-
żenia i przyczyniaó się do rozwlekani a choroby. Zatn-
fekowane pszczoły zbięraczki w trakcie fotmowania
obnoży zw I|żają pyłek wydzieliną gruczołów ślino -
wych zawierającąwirusa. Obnóża pyłkowe gromadzo-
ne są zwykle w pobliżu czerwiu. W pierzdze wirus
pozostaje w dużej koncentracji i może przetrwac do
200 dni (8), zakażając w tym czasie wiele młodych
pszczoŁ op iekunek, a za ich p o średni ctwem mło de lar-
wy. W miodzie SBV ginie po upływie 3-4 miesięcy
( 1 5). Ustępowanie objawów choroby w końcu lata spo-
wodowane j est dużą śmiertelno ścią pszczół dorosĘch
- no s icie lek wirus a, w zmo żonąaktywno ś c ią rob otnic
ulowych w usuwaniu martwych latw, a takżę utratą
zdolności wirusa do zakńęnia w wyschnięĘch larwach
i rozcięńczeniem zarazka w zapasach pokarmu. Jed-
nocześnie intensywny wychów czerwiu i wymiana
pokoleń w okresie obfitego poży,tku zmniejszająskut-
ki choroby tprzyczyniają się do wrazenianiegroźne-
go przebiegu infekcji.

W zapobieganiu chorobie nieodzowne jest stworze-
nie pszczołom odpowiednich warunków higienicznych
i bytowych, utrzymywanie silnych rodzin, zapewnie-
nte należyty ch zap as ow p okarmowych i c iągło ś c i p o -
żytku (dokarmianie w okresi e b ezpożytkowym) oraz
nie dopuszczanie do zaziębienia czerwiu.

W razie wystąpienia choroby woreczkowej czerwiu
zaleca się usunięcie plastrów z zamarĘm czerwiem,
zwężente wylotów, zmniejszenie i ocieplenie gniazda
oraz ewentualne podkarmienie pszczół syropem cu-
krowym. W wypadku ostrego przebiegu choroby, gdy
ginie duża ilość czer-wiu, należy przesiedlić pszczoły
dorosłe oraz przetrzymać wyposazenie ula i ramki z
suszem przęz miesiąc w miejscu dla nich niedostęp-
nym. Plastry z miodem mogąbyć użyte po upływie 6
miesięcy, a odwirowany miód można odkazic przez
ogrzewanie w temperaturze 70"C przęz 10 minut. Do
dezynfekcji sprzętu i wyposażenia ula można użyc
kwas mrówkowy i octowy (8) oraz 2-5% NaOH (sodę
żrącą- kaustyczną) i opalanie ogniem. Dotychczaso-
we dane wskazywały na stosunkowo rzadkie wystę-
powanie choroby woreczkowej czer-wiu w Polsce (13).
Przyjmowano, że ma ona łagodny przebieg, ograni-
czony do nielicznych pni w pasiece, zanikający wraz
z nastaniem pożytku głównego (4, 15). Wirus SBV
bywa izolowany zpozorlie zdrowych larw i prawdo-
podobnie jest bardziej rozpowszechniony niż wska-
zuj ąna to donie si enia o j e go występowan iu. P rzy pusz-
cza się, że infekcja wirusem SBV, podobnie jak inny-
mi wirusami (APV ostrego paraliż,tlpszczoł i DWV
- wirusem deformującym skrzydła) jest związana z
pasożytowaniem roztoczy Varroa jacobsoni (6). W
Chorwacji odsetek przypadków choroby woreczkowej
czerwiu wzrósł z 2,060ń przed tnwazją warroa do
6,55ońpo rozprzestrzenieniu się warrozy (18). Dotych-
czas nie wykazano jednak bezpośredniego związku
pomiędzy obecnością V jacobsoni, a rozwojem cho-
roby woreczkowej czerwiu.



W Australii drobnoustrój ten uwa-
żany j est za najczęściej występuj ący
witus p szczoŁ, powoduj ący niekiedy
powazne straty czetwiu. Stwierdzo-
no tam utajoną infekcję SBV w po-
nad 40oń zdrowych larw pszczelich,

nad9Oońrodzin
0oń zamarłych
Badaniawyko-

nane w Anglii i Walii dowiodły, że
lviększość rodzin jest zakazonych
wirusem SBV pomimo, że nie wy-

w pasiece na t
Ń Zukłudri w Swarzędzu stwier-

Wlu.
Celem placy była anairiza wpływu inwazji V. j.acob-

s oni narozwój i przebteg choroby woreczkow ej czer
wlu.

Matetiał imetody

maja w pasiece tej wystąpiła silna inwazjaroztoczy V ja-
cobsoni (ab.1).

Od p nocnych,

objawy cowanym

nasileni serwowa-

no zamieranie lar-w w stadium wyprostowanym, postępu-

ci rodzin. Opisane
zanikły samoistni
pniach infckcja u
komórkach z częr

wiu. Jednocześnie wiele wylęgających się owadów miało

w nich Apifos.
RozpoŻnanie choroby woreczkowej czerwiu, Bada-

Tab. l. Przebieg inwazji V, jacobsoni w badanej pasiece

1?,6-27,g

16,9 (t5,2)

4-7g

36,0 (t23,5)

6-1 76

63,6 (t56,9)

13-63

a0,1 (t17,2)

1 6_1 67

78,0 (t51,8)

6-65

23,7 (tla,0)

6-150

36,8 (t3a,0)

od-do

średnia (ts)

od-do

średnia (ts)

Eksle nsyw noś ć

inwazii %

lnle nsywnoś ć
inwazji
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Użytkowych SGGW w Warszawie potwierdzono obecność
wirusa SBV w zamarłych larwach.

Ocena stopnia inwazji V. jacobsoni w rodzinach psz-
czelich.

a) Intensywność i ekstensywność inwazji na czerwiu
(liczba roztoczy V. jacobsoni przypadająca na 100 komó-
rek z czerwiem zasklepionym i odsetek komórek z częr-
rł,i e nr zasklepionym op anowanych pr zez r ozto cze). Z każ-
dej ro dziny doświ adczalnej pobrano wyci nek pla str a z czet -
wierrr zasklepionym, zawierający około 130- l50 komórek.
Po odsklepieniu komórek wyjęto z nich larwy i poczwarki
w celu dokładnego ustalenia Iiczby zasiedlających je sa-
mlc V. jacobsoni. Wskaznjki inwazji podano dla l00 ko-
mórek czerwiu w każdej rodzinie pszczelej. Obserwacje w
maju i lipcu wykonano na czcrwiu trutniowynr (ze wzglę-
du na predylekcję samic warroa do stadiów rozwojowych
trutni rv porównaniu z czerwiem pszczelim), a w sietpniu
na czerwiu pszczelim (w tym ol<resie następuje zakończe-
nie wychowu trutnl).

b) Intcnsywność inwazj l na pszczołach dorosłych (1icz-
ba rczloczy V, jacobsoniprzypadająca na l 00 pszczół). In-
tcnsylvnośc inwazji określono metodą narkozy eterowej
200-300 osobników pobranyclr z ccntralnej części gniazda
pszczelcgo (z plastrow z czerwiem). W celu zmniejszenia
błędu pomiaru l<azdy odczyt przedstawiono jako średnią z
3 prób rł każdej rodzinie przeznaczonej do tego testu, zgod-
nie z metodyką opisanąprzez autora opracowania (14),

Wyniki iomówienie
Przytoczony opis przypadku dowodzi, ze choroba

woreczkowa czerwiu nie zawsze ustępuje w końcu lata
i 11,ydaje się, że zwłaszcza w rodzinach z zaawanso-
waną inwazj ą V j a c o b s o n i, zakażenie SBV może mieć
charakter długotrwały z tendencjądo nawrotów i utrzy-
mywaniem się objawów choroby do końca obecności
czerwiu w rodzinie.

Tabela 2 ilustruje porownanie stopnia inwazji V ja-
cobson.i lv czerwiu trutniowym w rodzinach z obja-
wami SBV i bez objawów choroby woreczkowej czer-
wiu. Z zestawienia wyni](a, że rodzi-
ily, w których czetw trutniowy był
znacznie silniej opanowany przez V
j ac o b s o n i nie wykazywały obj awów
choroby woreczkowej czerwiu, nato-
miast pnie w mniejszyln stopniu za-
atakowane przez pasożyty zapadały
na tę chorobę. Prawdopodobnie okre-
sowe ochłodzenie i zaziębienie czeT-
wiu mialo większe znaczenie w roz-
woju choroby woreczkowej czerwiu,
niż inwaąa V. jacobsoni.

W tab. 3 porównano przebieg in-
wazji V. jacobsonl i występowanie
objawów choroby woreczkowej czer-
wiu w rodzinach poddanych zabie-
gom warroabojczym i w pniach nie
leczonych. Przedstawione dane
wskazująna ustąpienie objawów za-
każenia SBV wraz ze zmnielszaniem

Med yna m0, 56 (1

się stopnia inwazji V. jacobsoni w rodzinach potrakto-
wanych akarycydeln, altTzymywanie się infekcji wi-
rusowej w rodzinach nie leczonych. Wskazuje to na
wpływ pasozytow warroa na znacznię cięższy i dłuż-
szy przebieg choroby woreczkowej czerwiu. Podobną
rolę przypisuje się roztoczom V jacobsoni w zakażę-
niu rodzin pszczelich wirusami: zmętnienia skrzydeł
(CWV) (2), ostrego paraliżu (APV) (12), deformują-
cyrn skrzydła (DVW) (2) i powolnego paraliżu (SPV)
(2). Wielu badaczy za głownąprzyczynę śmierci ro-
dzin p szc zelich op anowanych pr zez p as oży ty V. j a c o b -
s o n i uw aża i n le k cj e w i ru sow e Iow arzy sząc e w a rro z i e.
Dotychczas dowiedziono udziałl V. jacobsoni jako
wektora zakażenia wirusem APV (1, 1 ,20).

Na podstawie uzyskanych wyników własnych ob-
serwacji nie wykazano bezpośredniego związku po-
między obecnością V, jacobsoni a rozwojem choroby
woreczkowej czerwiu. Ustalenie roli samic V. jacob-
soni w transmisji wirusa SBV wymagałoby potwier-
dzenia obecności patogena lubjego replikacji w orga-
njzmte roztocza. Ball (6) wykazała doświadczalnie
rnożliwość przenoszenia przez toztocza wirusa SBV

Tab. 2. Porólvnanie stopnia inwazji V iacobsoni w czerwiu
trutniorwm rv lostlwo wvbranych rodzinach z objawami SBY
i lv rodzinach bez objarvórv choroby woreczkowej czerlviu rł,
połolvie maia

Tab. 3. Stopień inwazji V jacobsoni przed i po zabiegach warroabójczych oraz
występowanie objawórv choroby woreczkorvej czerwiu w losowo wybranych ro-
dzinach

Ekste nsywnoś ć

inwazii "k

lnte nsywnoś ć

lnWaZ|l

od - do

śtednia (ts)

od - do

średnia (ts)

1 1-53

30 (ts 13,9)

15_114

47,8 (ts 30,6)

6-65

37,2 (xs 22,3)

6-1 67

75 (ts 62,7)

0biawy SBV w połowie maja

W ll połowie maja

na czetwiu lrutniowym

W lpołowie sierpnia

na czetwiu pszczelim

W l połowie wneśnia
na czelwiu pszczelim

0bjawy SBV w ll połowie

(po zwalczaniu warrozy)

ekslensywność %

inle nsyw n oś ć

ekstensywność %

inlensywnoś ć

ekslensywność %

inle nsyw noś ć

wyslęp u ją

29,7 (ts 13,6)

47,1 (ts 31 ,8)

37,6 (ts 23,1)

69,6 (ts 63,7)

1,0 (ts 0,9)

1,1 (ts 1,0)

brak

wyslę p uią

33,5 (ts 17,7)

48,0 (ts 31,1)

36,8 (ts 20,5)

60,6 (ts 46,7)

występ u ją

( nasilone )



a

z silnie zakażonychpoczwarek na zdrowe poczwarki.
Jak dotąd nie jest wyjaśniona zdolność pasożyta do
zainfekowania wirusem SBV larw wrażliwych l1a za-
każenie, a więc w wieku do 4 dni. Nie zbadano takżę
r oli V. j a c o b s o n i jako wektora zakażenięm SBV u p sz-
czół dorosłych. Nie mozna jednak wykluczyć wpływu
pasożytow warroa na występowanie i przebieg choro-
by woreczkowej czerwiu. Prawdopodobnie warroza
sprzyja rozwojowi choroby woreczkowej czerwiu
przez ogolne osłabienie rodzin oraz zwiększoną śmier-
telność larw i poczwarek na skutek zaburzei meta-
morfozy i wystąpienia innych chorób czerwiu towa-
r zy szący ch lnw azji V j a c o b s o ni. Koni e czne j e st wów-
czas Il,czne zaangażowanie pszczoł w oczyszczanil
komórek z martwych larw, a w konsekwencji docho-
dzi do zakażęntamłodych robotnic od czerwiu zatnfe-
kowanego SBV. Ponadto na skutek masowego zamIę-
r anra czerwiu z p owo du w atr ozy i chorób j ej towarzy-
szących larwy zakażone SBV dłużej pozostają w ko-
mórkach, co powoduj ę zaostrzenie przebiegu choroby
woreczkowej czerwiu i ułatwia jej rozwlekanie. Wy-
nlka z tego koniecznośc systematycznęgo, coroczne-
go zwalczanlawaTrozy w okresie po ostatnim miodo-
6raniu, z ewentualnym powtornym zastosowaniem
środkow warroacydnych jesienią i wczesną wiosną
następnego roku. Przedstawiony opis świadczy o roli
zabiegów warroabójczych w ustępowaniu objawów
choroby woreczkowej czerwiu i polepszeniu ogólnej
kondycji czerwiu.

Wnioski

I . Inw azj a V. j a c o b s o n i nie ma b ezpo średnie go wpły-
wu na wystąpienie choroby woreczkowej czerwiu, na-
tomiast prz y czynta się do nawrotów choroby l, zaostrze-
nia jej przebiegu.

2. W zapobieganiu l zwa\czaniu choroby worecz-
kowej czerwiu niezbędne jest przeprowadzenie sku-
tecznych zabiegów warroabój czych.
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patologiczne w mięśniu serca cielnych krów z hy-
pokalcemią. (Pathological changes in the rnyocar-
dium of hypocalcaemic parturient cows). Vet. Rec.
l44, 67 -72, 1999 (3)

Porażenie poporodowe występuje często u wysoko mlecznych krów i jest

elekterrr ostrego niectoboru wapnia prowadzącego do postępujących zabllrzeń

neurolnotorycznych, poraźeń, konwulsji i zapaści krążenia U ciężarnych krów,

które leżały występowała tachykardia, duszność, arytmia i hypokalcemia Po-

ziom wapnia wynosił 0,70- 1,27 mmol/L krwi, Krowy ubito w ciągu 4 dni ponie-

waż iniekcja clożylna wapnia w formie boroglukonianu (25% roztwór) w płynie

Ringera nie dała poprawy Na czoło zmian w mięśniu serca wysuwały się drobne

ogniska martwicowe gromadzące się w największej ilości w mięśniu serca lewe-

go przedsionka i lewej komory. Zmianom nekrotycznym towarzyszył naciek

komórek jednojądrzastych. Zwyrodniała powiększona wątroba była koloru żół-

tobrązowego U jednej krowy występowało ropne odoskrzelowe zapalenie płuc i

zatrzymanie błon płodowych, u drugiej liczne ostre zawały w obu nerkach U
wszystkich krów w oskrzelach i tchawicy nagromadziły się duże ilości piany.

G.

NEwToN J.R., WooD J. L. N., CASTILLO-
OLIVARES F. J., MUMFORD J. A.: Kontrola se-
rologiczna wirusowego zapalenia tętnic koni w
Zjednoczonym Królestwie od masowych zachoro-
wań w 1993. (Serological surveillance of equine vi-
ral arteritis in the United Kongdom since the out-
break in 1993). Vet. Rec. l45,511-516, 1999 (18)

Badania w teście seloneutralizacji surowic koni wykazały, że 1995 r surowi-

ce 18 (2,5%) z 203 koni zawierały przeciwciała dla wirusazapa\enia tętnic koni

(EAV) natomiast w l996 r. 46 (0,53%) z 8851 surowic reagowało pozytywnie.

W obydwu latach badano głównie surowice koni pełnej krwi angielskiej Tylko

0,3% surowic pochodzących od tych koni była seropozytywna Badania ogie-

rów reagujących tlodatnio, w l994 i l995 r. wskazują na istnienie bezobjawo-

wego nosicielstwa wirusa EAV przed tym okresem czasu Wszystkie 50 seropo-

zytywnych ogierów były importowane bądź z USA bądź z Unii Europejskiej. U

9 (76,5%) ogierów wirus EAV był obecny w nasieniu. Zarówno u ogierów siew-

ców wirusajak i u klaczy użytych do próby biologicznej nie występowały kli-

niczne objawy wirusowego zapalenia tętnic 
G,


