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W Polsce hoduje się głównie bydło rasy nizinno -czar-
no-białej poprawione dolewem krwi bydła holsztyń-
sko- zyjskiej
spro dżersej
i bar (I,2,3).

Bydło czerwone polskie od wielu dziesięcioleci ho-
dowane było przez indywidualnych rolników w poł-
nocno-wschodniej Polsce, głównie w byłym woje-
wództwie białostockim. Bydło to cechują małe wy-
magania pokannowe, dobra zdrowotność oraz zado-
walająca wydajność dość tłustego mleka (4). W latach
sześćdziesiątych, kiedy rozwijano w Polsce na maso-
wą skalę chów bydła mlecznego oraz budowano duże
fermy, zaniechano prac nad hodowląrodzimego bydła
czerwonego. Dzięki staraniom nieżyjącego doc. Jerze-
go Goszczyńskiego, w Stacji Badawczej Rolnictwa
Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwterząt
PAN w Popielnie odnowiono hodowlę bydła tej rasy.
Celem zachowawczej hodowli bydła czerwonego pol-
skiego jestutrzymanterodzimej rasy i banku nasienia.

Mając do dyspozycji dwie rasy bydła hodowane w
takich samych warunkach i tak samo żywionych, po-
stanowiono ocenić porazenie ich pasoźytami we-
wnętrznymi. B adania Malczewskie go ( 5 ) vnrykazĘ, że
bydło młode, atakżę krowy ncb w różnych systemach

chowu dotknięte są prawie w 100% tnwazjąnicieni
dztny Trichostron-
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w produkcji mleka i przyrostach masy ciała (6).

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono w sierpniu 1999 r. i lipcu 2000 r.

w stadzie bydła mlecznego składającego się z 29-30 krów
rasy ncb i 43-51 czerwonej polskiej. Kał pobierano od
kazdej krowy ze stanowiska, a następrrie poddawano go

badaniu metodą Ftilleborna w cetrtt wykrycia jaj rricieni i
tasiemców oraz oocyst kokcydiów, a także metodą sedy-
mentacj i w celu stwierdzenia inwazj i przywr. lntensywno ść

inwazji nicieni, tasiemców i kokcydiów określono stosu-
jąc metodę McMastera.

Krowy mleczne obydwu ras były w zadawalającej kon-
dycji, Srednia roczna wydajnośc mleka u krów rasy ncb
wynosiła 4500 kg o zawartości tłuszczu 3,8oń, a u czerwo-
nej polsk i ej około 3 700 1<g t 4,1 oń tłuszczu. Zw i erzęta oby -

dwu grup od wczesnej wiosny do póznej jesieni korzystały
z tego samego pastwiska. Pojono je tyll<o wodą z beczko-
wozu. Krowy będące przedmiotem badań leczono Nilver-
merl raz w roku po spędzeniu z pastwiska do obór. Z uwa-
gi na wieloletni brak inwazji Fascio]a hepatica odstąpiono
od odmotvliczan ia stada.



Wyniki i omówienie

W 1999 r. krowy rasy ncb zarażo-
ne były w I0,34oń nicieniami żoŁąd-
kowo-jelitowymi, w 3,440ń tasiem-
cęm Moniezia spp.i w 13,8% kok-
cydiami Eimeria spp. Natomiast u
bydła czerwonego polskiego obec-
ność nicieni żołądkowo-j elitowych
stwierdzono w 4,65oń, a kokcydiów
w 2,320ń. W 2000 r. krowy rasy ncb
zarażone były w blisko 4]oń nicię-
niami i I0% kokcydiami, a krowy
czerwone polskie dotknięte były in-
wazj ą nicieni żołądkowo-j elitowych
w ],84Yo i w około 2% kokcydiami.
Intensywność inwazji nicieni żoŁąd-
korł,o-jelitowych u krów w obydwu
grupach wynosiła 200 jaj w gramie
kału, a kokcydiów u bydła ncb 100-
200 oocyst w gramie kału, a LL częr-
wonego polskiego około 100 (tab. 1).

Tab. l. Ekstensywność i intensywność inwazji pasożytów welvnętrznych bydła
rasy ncb i czerwonego polskiego

rzej niZdoĘchczas, zwłaszczaw gospodarstwach agro-
turystycznych i produkuj ących zdrową żywność.
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Scrapie (TSE) rł,ystępLlje enderniczttic u,Wielkiej Brytaniirr orviec i l<óz od

ponad 250 la1 W 1988 r. rozcsłano krvestionariusze do 1 1 55'ł hoc]orł,ców orviec

celenl uzyskania infonnac.ji odnośnie do Występowallia TSE Anonirnorvc od-

pou,ieclzi przvsłało 61,.19ó respondentórv Spośród nich 1z1,9%, rłłaścicie]i stad

Liczących ponad 30 or.viec hodou,lanych potrvierdziło lvystępowanie TSE, przy,

czyrn rv 2.77o stad choroba lqjstąpiła rł,ciigu ostatniclr 12 miesięcy przed wy-

pcłnieniem ar*iety, .Ied.vrrie l3ló reponderrtów podejrzelvało możJirvość u,l,ste-

powania r,v ich stadach TSE" Większe ryzyko zachclrolvar.ia na TSE obserwov,a-

uo w dużych fermach oraz rł, l-ermach. gdzie sąhodorvalle owce fasowe \\/ więlt-

szości lenrr pienł sze przypadki choroby str,vierdzano po rłprorvaclzeniLL do fer-

lny nowo zakupionych zu,ierząt 
(j.
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cze nad przydatnoŚcią propofolu i propofolu z ke-
taminą w indukcji znieczulenia u psów. (Compara-
tive study of propofol or propofol and ketamine for
the induction of anae§thesia in dogs). Vet, Rec. 146,

57I-5]4,2000 (20)

Propolbl r,i, inie|<cji doż1,lnej.iest stoso\\any rutllnnr"u do indukcji znieczule-

nia u psórv Jego korrrbillacja z lietatninąu luclzi poprau,ia stabilność sercowo-

naczytliotł ą. Badarria nad rł,płl,rvetrl propofolu oraz jego kolnbillac.ji z l<etanriną

na ul<łarl naczyniowy i otldechorły przeprowadzono tla 30 zdrorvvch psach rł

u,ieku 7-72 miesięcy Po zastosorłanilt premedykacji accplomazl,nowej (0,05

mg/kg rnasy ciała domięśniorvo) z pctydyną ( 3,0 rng,/kg donięśniorł,o) psoln z

grup), 1 podarro rł iniekcji doż.vlnej propofol rł, darłcc 4 lngikg, z grupy 2 propo-

fol rv clalł,ce 2 nlg"kg i kerarrrinę u darvce 2 nlgillg Stosorvano narkozę ha]ota-

norvą W tlakcic narkozy 1ętno ora z ciśnienic rozl<urczolr e b;,lo u vższe ri gllpic
2 W grupic 1 tętno \v,Vnosiło 73-90 ltderzeń,'nin Clzas ilybuclzania był podobny

w obydrł,u badanych grupach 
G,


