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Evaluation of the state of health of teproductive geese flocks

,"p'ń;;;i* ilili;;f 5Ó'ńóóÓ6iÓ'oir.unu,, White geese from W.ie|koqolska ( ireater,
Siiesian regions were investigated. Studies covered the-evaluatio1, o| the ile§re_e,,of 

in{eCti

,p., uv.opjasńu ip., as we[}s the intensi§ and extent of paiasite invasions. None of the rtocxs s*Teo tv,1:

i§,i"ai" fr" r^T*ii'i *,ili"iri,;;;il";;:; .i,". ,..g-pósitive' results with Mvcoplaśma anseiis'ińd Ml ańatis
antigens were pre§ent in 80% of the flocks; the p
60%. The flocks studied were infected with Tetra
and after a 24 hour incubation period of cloaca swaps at th
examination dicl not reveal the presence of stomach and
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walających, Przyczyn takiego stanu rzęczy poza ży-
wieniem i warunkami utrzymyw ania na\eży upatrywać
także w zdrowotności ptaków stad reprodukcyjnych.
Obserwowana w chowie drobiu intensyfikacja produk-

ły ogółem: 71 r.). Przy tym
padnięcia gęs czasu na tle
chorób wirus ,50ń, chorób
bakteryj ny ch: 24,5 -3 0, 0oń, chorób grzybiczy ch : 1 5, 5 -

20,0oń i chorób pasożytnic zy ch: 6,0-I0,0oń.
Celem badań była kompleksowa ocena stanu zdro-

wohrego gęsi stad reprodukcyjny ch zlokalizowanych na
terenie Wielkopolski i Dolnego Sląskaw aspekcie opty-
ma\tzacji sto s ow anych p ro gramów pro fi 1 ak§ c zny ch.

Matefiał imetody
Badaniami objęto 10 ferm reprodukcyjnych gęsi rasy

biała włoska usytuowanych na terenie Wielkopolski i Dol-

nego Sląska, liczących od 500 do 2000 ptaków. Zywienie i
warunki utrzymania gęsi odpowiadały wymogom techno-
logicznym opracowanym dla tego gatunku drobiu przez
COBRD w Poznaniu. W programie profilaktycznyn oce-
nianych ferm gęsi uwzględniano szczepienia ochronne prze-

ciwko chorobie Derzsy'ego oraz okresowe odrobaczanie
ptaków przy lżycitt preparatu Lewamizol 10% (Biowet-
Gorzów).

Fermy były objęte stałym nadzorem weterynaryjnym.
Zakres realizowanych badań obejmował ocenę stopnia za-
każenia ptaków pałeczkami Sa]moneJla sp., Mycoplasna
sp., jak tez określenie ekstensywności i intensywności za-

rażenta gęsi ktratrichomonas anseris oraz nicietrialni zo-
łądkowo-jelitowymi: Amidostomum anseris oraz Hetera-
kis gallinarum.

Do badań bakteriologi cznych w kierunku zakażenia pa-

łeczkami Sallnonel/a sp. pobierano wymazy kałowe od 10%

losowo wybranych ze stada ptaków. Badania bakteriolo-
giczne wykonano według metodyki podanej w Instrukcji
Nr 10/99 Głównego LekarzaWeterynarii (4).

Stopień zakażęnia gęsi Mycoplasma qp. określano bada-

niem serologicznym. Do badań pobierano krew od 15 pta-

kółv z kazdego stada. Badania wykonano testem aglutynacji
płytowej z antygenami Mycoplasma anseris oraz M. anatis.

Do diagnostyki tetratrichomonadozy w analizowanych
stadach gęsi pobierano wymazy z błony śluzowej kloaki
od 10% ptaków, które badano bezpośrednio pod mikrosko-

;: itil:*j*
ies obówkach z

niewielką ilościąpłynu fizjologicznego z dodatkiem anty-

biotyku i inkubowano pTzez24 godz. w cieplarce w temp.

3 7 
o C. Następnie wykonywano z nich preparaty mikro sko-

powe i ponownie badano na obecność Tetratrichomonas
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anseris. Intens5,,wność inwazji oznaczato plusami na pod-
stawie Llczby rzęsistków znajdujących się w polu widze-
nia. P r zy poj e dync zych e gzemp lar zach oznaczono *, przy
liczbie do l0 - +l, zaś przy licznych rzęsistkach w polu
widzenia +++.

Badanie koproskopowe w kierunku zarażęnia ptaków
nicieniami żołądkowo-jelitowymi wykonywano zmodyfi-
kowaną metodą McMastera (7).

Wynikii omówienie

W ocenianych stadach gęsi nie stwierdzono zaka-
żeń p ałe c zkami S a ] m o n e ] ] a. P onadto z arówno w o kre -

s i e o dchowu, jak też produkcyj nym, według dokumen-
tacji weterynaryjnej ferm nie notowano klinicznych
przypadków chorób bakteryj nych.

Według danych z piśmiennictwa (8) z zakażeń bak-
teryj nych u gę s i na p ierws zym miej s cu należy wymi e-
ntc Sa]monella sp., a następnie Pasteure]]a, Mycopla-
sma oraz rzadziej E. coli, Pseudomonas sp. t Proteus
sp,Wteltczko i wsp. (1a) w latach 1990-1994 pałecz-
ki Sa]mone]]a izolowali od7,60ń piskląt gęsich do 7
dnt życia, zaś odsetek izolacji Salmone]]a sp. od gą-
siąt powyżej 1 tyg. wyniósł - I0,8oń. Jeszczę wyższe
od tych wskazniki podają Samorek-Salamonowicz i
wsp, (8) zalata 1994-1996. Mieściły się one w przę-
dziale: I5,4 (1996 r.) - 20,50ń (1995 r.). W świetle
badań własnych (1) istotnym problemem w stadach
repro dukcyj nych gę s i może też by ć ich zakażente C h ] a -

mydiapsittaci.
Z pr zepr ow adzony ch b adań s ero l o gi c znych surowi -

cy krwi gęsi wynika,że aż70-80% ferm było zakażo-
nych Mycoplasma anseńslub M. anatis, czy teżtymi
dwoma gatunkami mykoplazm.Przy tym odsetek za-
kazonych gęsi w poszczegóInych fermach kształtował
się na poziomie 20-47% (M. anatis) i21-80% (M. an-
seris) - tab. 1.

Podobniejak w naszych badaniach, z autorów kra-
jowych również Tomczyk (I0, 1,2) wykazał, że 750ń
ferm gęsi było zakażonych Mycoplasma sp. Mykopla-
zmy częśctej izolowano od gąsiorów (82,80ń) antżell
od gęsi niosek (51,8%). Wśród izolowanych szczepów
mykoplazm -9,3oń określono jako M. anseńs,25%-
M. anatis, zaś 67,5oń pozostało niezidentyfikowane ( 1 1 ).

Na istotne znaczente mykoplazm w patologii gęsi
wskazująrównież autorzy zagraniczni. Glavits i wsp.
(2) w 1989 r. stwierdzili na Węgrzech mykoplazmozę
w 9 stadach 3-4 tys. gąsiąt, w 1990 r. - w 18 stadach,
zaśw 1991 r, w 24 stadach gęsi, Podobnie w Niem-
czech,Hinzi wsp. (3) badając 6 stad klinicznie zdro-
wych gęsi reprodukcyjnych we wszystkich wykazali
zakażęnię Mycoplasma sp. Przy tym w 6 stadach
stwierdzono zakażenie Mycoplasma cloacale, aw 4
dodatkowo jeszcze M. anseris,

Mykoplazmom przypisuj e się wyłvoĘrv anie u gąsiąt
zapalenia worków powietrznych i otrzewnej, zakażeń
układu roztodczego u gęsi niosek oraz zakńnego za-
palenia prącia i steku u gąsiorów. Szacuje się, ze u gęsi
w wyniku zakażenia Mycoplasma sp. nieśność może

Tab. 1. Wyniki badań serologicznych stad reprodukcyjnych
gęsi w kierunku zakażeń Mycoplasma sp.
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Ryc. 1. Ekstensywność inwazji Tetratrichomonas anseris w
stadach reprodukcyjnych gęsi

byó obniżo na o I -żoń, a zamlęr alno ś ć zarodków, szczę-
gólnie w szczycie nieśności może sięgaó do 60%. Na-
tomiast wylężone pisklęta z jaj zakażonych Mycopla-
sma sp. charuktery nlją się nizszą masą ciała (9, 12, 13) .

Wyniki badań gęsi w kierunku zarażęnia Tetratricho-
monas anseńs obranljąryc. I i2. Wynika zntch, że aż
8 0% ferm b yło zar azonych tym p as o nltem. Na 3 0 0 prze -

badanych gę si tylko ż0% było wolnych o d zar ażenia, u
30% intensyłvność inwazji określonojako słabą l45oń
jako średnią, a u 50ń jako bardzo wysoką. Na istotną
rolę ktratrichomonas anseris w patologii gęsi jako
pierwsi w Polsce zwrócili uwagę Ziomko i wsp, (15),
Opisali oni o stro przebtegającą tetratrichomonadozę
gęsi, której towarzyszyła duża śmiertelność.

Badaniem koproskopowym w żadnej z ocenianych
ferm gęsi nie stwierdzono jaj nicieni żołądkowo-jeli-
towych co na\eży niewątpliwie przypisać profilaktycz-
nemu odrobaczanluposzczególnych stad gęsi. W od-
różnieniu od naszych wyników Ziomko i wsp. (16)
wykazaltw latach I99I-I992, że ponad 90% gęsi było



9" wolnYch % zalażonych + okza]ażonych ++ % zatażonych +++

od zarażenia

Rl,c. 2. Intensywność inwazji Tetratrichomonas (mseris w sta-

dach reprodukcyjnych gęsi (ogółem 300 ptaków)

mach, gdzie odchowuje się ptaki na tych samych wy-
biegacń bez ich rotacji, nie stosuje się odkażania, od-

cho-wuje się ptaki młode w bezpośrednim sąsiedztwie
dorosĘch oriz nie prowadzi profi laktycznego odroba-

czanii ptaków. Przy silnej intensywności inwazji ob-

serwowano samookaleczania się ptaków w okolicy klo-
aki, co związanebyło prawdopodobnie z silnymświą-
dem. Prowadrlło to do tak silnego uszkodzenia błony
ś luz owej klo aki, iż ptaki b ądź p adaĘ, b ądź też do ch9 -

dziło do powstawania zrostów, które unięmożIiwtaĘ
znoszenie jaj (ryc. 4). W niektórych stadach zjawisko

samookalecŻania się gęsi doĘczyło 20-30"ń ptaków,

Wnioski

I . Przy racj onalnym żyłvieniu ptaków, optymalnych
warunkóch chowu 

- 

or az stałej opiec e weterynaryj nej,

i stniej e możliwo ś c utrzy mania stad re_pro dukcyj nych
gęsi wolny ch od zakażeńpałeczkami Salmone]]a oraz
Źir aZenia nici eniami żołądkowo -j elitowym i.

2, W krajowych fermach gęsi reprodukcyjny9h stw_ie1-

dza się b{rdzo wysoki stopień zakażeniaptaków My-
coplasma sp.

3, Z chorób pasożytniczychugęsi istotne znaczenle
odgrywa tetrłrichom onadoza. Możliwość częstych
nŃiotów tej parazytozy wll1rra być argumentem dla

opracowania programu chemioprofilaktyki tej choroby,
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Rl,c. 4. Uszkodzenic błony śluzorvej i
wskutek samooka|eczenia gęsi

skóry okolicy kloaki

zarażony ch Ami dostomam anseri s. Ptzy tym cytowa-
ni autorŻy odnotowali dw a szczy ty zar ażelia gę9 i tyT
pas ożytem tj . p óźnoj e sienny (listopad- grudzień) i drugi
na przełomie lutego i marca.

Żwłasnejprakłki klinicznej wynika, że w ostatnim

okresie czisu dużego znaczenia,zatówno w stadach

reprodukcyjnych jak i towarowych gęsi, nabięra zara-

Zenie ptaków Heterakis gallinarum(ryc. 3) Silne inwa-
zje wyr,vołane tym pasozytem obsenł,uje się w tych fer-

Rl,c. 3. Heterakis gallinarum w jelicie ślepym gęsi


