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Summary
NIodified fish meal (MRM) constitutes a waste product of consumer fish processing. It is produced from

Prylein-fat coagulates, which undergo condensation, dehydration, degreasing ancl miiing with wheat bran.
}'IRNI is composed of 25oń total protein, a minimumof 24.50ń crude fat,t.6Ó/o crude fibą 11.5.ń ash,ż60ń
non-nitric extract and 14.90i0 of ME. In amino acid composition large amounts of e.g.lysine and threonine are
Present. In the fatĘ acid composition MUFA (47.95oń) and PUFA (16.020ń) domińaie. Lipophylic vitamins
are present in the following amounts: vitamin A - 243, DJ - 38 and E - 0.29IU per g of oil eitraciea from fish
meal. Macroelemental composition is present with Ca (0.84%), P (7.6%); a micróelemental composition is
also present, however, increased concentrations of AI (1.960ń) and Fe (0.07%) can be detected. toxic sub_
;lalles such as heavy metals (As, Cd, Ę Hg, Pb), chlorine organic pesticides (OCP), polychlorine biphenoles
(PCB), aromatic hydrocarbons (WWA) were not found in MRM. Neither Salmonella noi Clostridium bacte-
ria were present in this meal, and, after 30 days of storage in normal conditions, the total number of fungi
amounted to 40 000 per g.In conclusion, MRM makes a va|uable protein-fat component of feed rations ń
monogastric livestock.
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W ostatnim czasie, zuwaglna ogtanrczenia w pro-
dukcji mączekzwierzęcych i ich stosowania w żywie-
ntu zwterząt (14), wzrosło zainteresowanie paszami i
koncentratami rybnymi, w tym olejami i mączkami
rybnymi (5, 15, 22). Obokich niewątpliwie wysokiej
lvartości paszowej (I3, 21) istniejąpewne ogranicze-
nia żywieniowe, wynikające z możliwości pogorsze-
nia walorów smakowo-zapachowych mięsa, tłuszczu
czy jaj (rybi posmak). Jak wiadomo, czynnikiem go
wywołuj ącym j est trój metyloamina (TMA), obecna w
surowcach i paszach rybnego pochodzenia, chociaż
TMA może powstawac też zbetainy lub choliny (I2,
18). Niekorzystny w paszachi komponentach rybnych
może być też nadmiar tiaminazy enzymu rozkŁada-

nej ( 1 5 - 1 7, 22, 24),j ednak na rynku paszowym w ciĘ
jest ich niewiele.

Celem prac składu chemicznego
mączklrybnej . zudziałęmskładni-
ków roślinnych.

*rBachnia wv]<onano rv ralnach realizacji projektLl celotłego nr ó PO6G 0 t 999/
C':1076

Materiał imetody
Mączka rybna modyfikowana (MRM) jest produl<tem

odpadowym z procesów przetwórstwa ryb konsumpcyj-
nych, opracowanym według oryginalnej technologii w
Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni i w firmie Big-Fish
S.A. w Gniewinie (9, 15, 26), Powstaje ona z płynnych
odpadów technologicznych, które poddawane są koagula-
cji za pomocą związków glinu lub żelaza, Do korel<ty pH
uzywany jest roztwór NaOH. Po koagulacji następuje pro-
ces flotacji, wspieranej saturacją ciśnieniową. Powstały
koagulat białkowo-tłuszczowy zgarniany jest w sposób cią-
gły do specjalnego zbiomika, skąd podawany jest na pły-
tową prasę filtracyjną w wyniku czego otrzymuje się olej
rybny surowy, koagulat białkowo-tłuszczowy i wodę tech-
noIogiczną.

Częściowo odwodrriony i odtłuszczony w prasie koagu-
lat b i ałkow o-tłuszczowy zaw ier a: ok. 6 40ń w o dy, 7 40ń tłusz-
czu i I0oń białka. Następnie mieszany jest on z otrębami
pszennymi w stosunku wagowym 5 : 1, co stanowi produkt
wyjściowy do produkcji MRM. Po gotowaniu i suszeniu
produkt poddany jest rnieleniu i otrzymuje się mączkę o
rozdrobnieniu i zapachu charakterystycznym dla typowej
mączki rybnej. Dla przeciwdzlałania procesom utleniania
tłuszczów zastosowano preparat Termox Dry w ilościach 1
kg/l000 kg MRM.

Określono: zawartość składnikórv pokatmowych, skład
aminokwasowy białka, skład kwasów tłuszczowych w tłusz-



c^) mączk1 zawartość makro- i mikroelementów (w tym
pierwiastków toksycznych), zaw artośc witamin lipofi lnych
(A, D3, E), zawar1o ś c zanieczy szczeń organic zny ch (p e sty-
cydow chloroorganiczny chi polichlorowanych bifeny|i oraz
wielopierścieniowych węglowodorów aromaty czny ch), a
takżeliczby i obecności wybranych drobnoustrojów (bak-
terii i grzybów).

Analtzy składu podstawowego MRM wykonano stan-
dardowymi metodami wg AOAC (ż'). Oznaczono zawar-
tośc suchej masy, białka ogólnego, tłuszczusurowego, włók-
na surowego i popiołu surowego. Oznaczenie składu ami-
nokwasowego przeprow adzono na automatycznym anali-
zatoTze aminokwasów typu Carlo Erba, a kwasy tłuszczo-
we oznaczano klasyczną metodą chromatografii gazowej,
przy użyciu chromatografu firmy Philips, wyposażonego
w detektor płomieniowo-jonizujący. Oznaczęnia te wyko-
nano w laboratoriach analitycznych Akademii Rolniczej we
Wrocławiu.

Zawartośc makro- i mikroelementów, w tym metali tok-
sycznych (As, Cd, Hg, F, Pb) oznaczano metodąICĘ zlży-
ciem spektrometru plazmowego z detekcją masową ICP-
MS Varian Ultra Mass 700. Rtęć oznaczano przy lżycill
spektrometru typu AMA-254, zaś fluor przy użycill sondy
jonometrycznej typu Orion Research EA-940, Próby mi-
neral i zowano techniką mikro falową p r zy uży citt stacj i MD -

2000 (CEM), 4godnie z obowiązującymi procedurami sto-
sowanymi w Srodowiskowym Laboratorium Chemii dla
Rolnictwa Politechniki Wrocławskiej (certyfikat ICP nr
01 .04. 15).

Oznaczenie witamin rozpllszczalnych w tŁuszczach (A,
D. i E) przeprowadzono metodąwysoko sprawnej chroma-
tografii cieczowej przy lżyciu chromatografu firmy Merck-
Hitachi, wyposazonego w detektor fluorescencyjny i DAD
(Diode Array Detector). Metoda ta obowiązuje w Akredy-
towanym Laboratorium Badawczym Morskiego Instytutu
Rybackiego lv Gdyni (certyfikat akredytacji Nr L 17l4l99
nadane przez Polskie Centr-um Badań i Certyfikacji) - in-
strukcja metodyczna nr IM-24,

Oznaczęnle pestycydów chloroorganicznych (OCP) i
polichlorowanych bifenyli (PCB) przeprowadzono meto-
dą opracowaną i obowiązLljącąw Akredytowanym Labo-
ratorium badawczym MIR - (procedura badawcza nr PB-
10). Polega ona na ekstrakcji tych zwtązków heksanem z
uprz e dnio zlioflllzow anych prób ek. Ekstrakty heks anowe
oczyszczano kwasem siarkowym i 30% oleum. Oznacze-
nia ilościowe badanych zwtązków wykonano metodąkapi-
larnej chromatografii gazowej, przy zastosowaniu detek-
tora wychwytu elektronów (aparat firmy FISONS).

Wę glowodory aromatyczne (WWA) o znaczono meto dą
opracowaną i obowiązuj ącą w Akredytowanym Laborato-
rium Badawczym MIR (instrukcja metodyczna nr IM - 20).
Metoda ta polega na ekstrakcj i tłlszczu ze zliofllizowa-
nych próbek, a następnie rozpllszczaniu go w chlorku me-
tylenu. Anality wydzielano metodąchromatografii wyklu-
czenia, zbierając frakcję WWA, którą po odparowaniu
chlorku metylenu TozpLlszczano w acetonitrylu. Pomiar
zawartości WWA przeprowadzono metodą chromatografii
cieczowej z detekcją fluorescencyjną.

Próbki świeżej MRM poddano tez badaniom mikrobio-
logicznym na zgodnośc z normąPN-15lP.-64'799, oznacza-

jąc obecność bakterii z rodzajl Sa]mone]]a i C]ostridium
oraz ogólną liczbę grzybów. Oznaczono teżliczbę kwaso-
wą(LK) i liczbę nadtlenkową(LN). Badania te wykonano
standardowymi metodami laboratoryjnymi w Zakładzie
Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu,

Ponadto dla oceny procesów zachodzących podczas
magazynowania MRM wykonano dwukrotnie oznaczenia
LK i LN, tj. przy przechowywaniu jej przez 30 dni w wa-
runkach normalnych (magazynowych), tj. w temp. l 0- 1 5'C
i bez dostępu światła dziennego oraz ekstremalnych, tj, w
temp. ok. 20-26'C i dostępie światła, Również dwukrotnie
przeprowadzono badania mikrobiolo giczne przechowywa-
nej MRM w normalnych i ekstremalnych warunkach ma-
gazynowych. Badania te wykonano równiez w ZHW we
Wrocławiu.

Wyniki badań opracowano statystycznie, obliczając war-
tości średnie (X ) dla zawaftości aminokwasów, kwasów
tłuszczowych i pierwiastków (n :3) oraz wartości średnie
(X) i odchylenia standardowe (+ s) dla OCĘ PCB i WWA
(n:5).

Wyniki iomówienie
W tab. I i2 zestawiono wyniki podstawowych ba-

dań chemiczfiych. Mączka rybna modyfikowana
(MRM) charakteryzowała się ilościowo podobnym
udziałęm tŁuszczu suro\ń/ego i białka ogólnego (ok,
25%). W porównaniu do typowej mączki rybnej (19,
20) MRM zawięrała dwukrotnie mniej białka ogólne-
go, ale plęc razy więcej tłlszczu surowego, stąd jej
wańość ęnęrgęryczna jest dość wysoka (ok. 15 MJ/kg).

Mączkaprzechowl.wanaprzęz 30 dni w warunkach
ma gazy nowych normalnych utrzymywa ła p ar ametry
tłuszczlt w granicach dopuszczalnych w normie BN-
98/8189-07 (dla tłuszczów paszowych), natomiast w
warunkach ekstremalnych (wysoka temperatura i do-
stęp światła) ulegała degradacji biologicznej, nadmier-
ni e wzro s ła ltczb a nadtl enkow a p r zekc aczaj ąc dopu s z -
czalnę wartości (20 mEq1,lkg) orazljczba kwasowa,
pr zekl aczając warto ś c i dopuszcz aln e ( 5 0 m gKO H/ g) .

Stądwniosek, że MRM należ)rprzęchowywać w chłod-
nych pomieszczęniach magazynorych i skarmiać w
możliwie krótkim czasie.

MRM jest dobrym źrodłembiałka (tab. 3). Spośród
aminokwasów niezbędnych zawiera sporo lizyny
(14,37%) i treoniny (7 ,82oń), a takżę cystynę, metio-
ninę i tryptofan (poniżej 5%). Sąto jednak 2-3-krotnie
mniejsze zawartości w porównaniu z typową mączką
rybną (I 9, 20), co j e st sp owo dow ane niższą zaw arto -
ściąbiałka ogólnego w MRM. Białko surowców ryb-
nych charakteryzuj e się wysoką wartością biologicz-
ną, a szczę Bó lnie wys oki j e st w spółczyn nik rze czyw i-
stej strawności aminokwasów niezbędnych (maks.
93oń),tua co zwraca uwagę Portsmouth (21). Tak więc
MRM może być wykorzystana do bilansowaniabiał-
ka w zywientu zwięrząt monogastrycznych, chociaż
jego zawartośó jest niższa w porównaniu do innych
mączek zwieruęcych, czy surowców roślinnych, jak:
drożdże, śruta sojowa i rzepakowa, niektóre strączko-
we (19,20).
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Interesujący jest
skład kwasów tłusz-
czowych w tłuszczu
MRM (tab.4). Kwasy
nasycone (SFA) stano-
wiły bowiem tylko
36,03oń, a nienasycone
(LTA) aż63,97Yo.Wy-
soki był udział kwa-
sów z grupy MUFA i
PUFA, w tym kwasu
linolowego (11,24%).
zawartośc kwasów
thlszczowych z rodzi-

Tab. 2. Liczba klvasowa (LK) i liczba nadtlenkowa (LN) mącz-
ki rl,bnej modyfikowanej

Tab. 1. Zawartość składników po-
karmowych w MRM

sucha masa

Białko ogólne

Tłuszcz surowy

włókno surowe

Popiół

Bezazotowe wyciągowe

Energia melaboliczna, MJ

92,5lo

25,0%

24,5 To

1,6%

11,5%

26'/,

14,9 MJ

Tab. 3. Skład aminokwasowv
MRM (g/kg)

jest dobrym źrodłem fosforu - 1,6Yo, wapnia - 0,84o/o,
magnezu - 0,I6Yo oraz sodu i chloru. Z mikroelemen-
tów zwr aca uwagę znaczna zaw artość Zn (ok, 8 5 0 mgl
kg), Fe (ok. 650 mg/kg), Mn (ok. 200 mgkg), ataWe
obecnośó Co, Cr, Cu, Mo i Se. Większość tych pier-
wiastków jest normowana w zyłvieniuzwierząt mono-
gastrycznych (19, 20), gdyż pełnią one wazne funkcje
fizjologtczne (11). Zwracajednak uwagę wysoki po-
ziom Al (blisko 2oń), co wynika ze stosowania floku-
Tab. 4. Zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu MRM (%)

Dekanowy

Laurynowy

M irystynowy

Mirystolenowy

Pe nta d e ka nowy

Palmitynowy

Pa lmitooleinowy

H e pta deka nowy

Stearynowy

0le inowy

Wakcenowy

Linolowy (LA)

7-1inolenowy (G LA)

a-linolenowy (A|-NA)

Eikozanowy

Eikozadienowy

Ara ch id o nowy

Eikozapentaenowy (EPA)

D okozatetraenowy

Dokozapentaenowy (D PA)

Dokozaheksaenowy (DHA)

Razem

N asyco ne

N ie nasycon e

Je d no n ie nasyco ne

Wie lon ie nasycone

0mega - 6

0mega - 3

C,o:0

C,r:0

C,o:0

C,u:1

C,r:0

C.,u:0

C,u:l [n7l

0.,r:0

C,r:0

G.,r:l In9l

C,r:l In7]

C,r:2[n6l

C,,:3 [n6l

C.,r:3 [n3l

Cro:1

Cro:2

C,o:4[n6l

Cro:5[n3l

Crr:4[n6]

Grr:5[n3l

Grr:6[n3l

sFA

UFA

MUFA

PU FA

n-6
n-3

0,05

0,04

5,68

0,32

0,61

25,14

4,05

0,65

3,86

39,00

2,56

11,24

0,07

2,20

2,02

0,11

0,08

1,03

0 ,07

0,13

1,09

100

36,03

63,97

47,95

16,02

11 ,46

4,45

ny omega 3 nie była tak
rłysoka jak w olejach ryb-
nych, ale zvviązane są one
z kwasami ALNA, EPA,
DPA i DHA, które z punk-
ru widzenia flzjologit ży-
wienia sąkorzystne, co po-
twierdza wielu autorów
badając rożne pasze i su-
rowce rybne w żywieniu
drobiui świń (6, I5-I8,ż4).

MRM nie zawiera du-
zych ilości witamin lipof,rl-
ny ch, gdy ż ldział tłlszczu
rybnego w tej mączce \\ry-
nosi maks. 25%. Niemniej
jednak zawlęra ona śred-
nio: witaminy A-243 j.m.,
witaminy D. - 38 j.m,, wi-
taminyE-0,29 mgwprze-
liczeniu na 1 g tłuszczu wy-
ekstrahowanego z MRM.
Dla przykładu tran (olej z
wątroby dorszy) zawlera
odpowiednio : 920, 92, 0,28
j.*. * 1, mI. Zinnych opra-
cowań wynika, że w mącz-
kach rybnych zawartość
witaminy E wynosi od 2 do
19,1 mg/kg (I,19,20).

zawartość makroele-
mentów i pierwiastków śla-
dowych w MRM przedsta-
wiono w tab. S.Mączkata

Jednostki

LK

LN

mgKOH/ 1 g

mEq0,/k0

37,7

4,7

46,5

14,9

52,5

82,7

Aminokwas x

Lizyna

Melionina

Cystyna

Treonina

Tryptola n

Atginina

H istydyna

lzole ucyna

Le ucyna

Fenyloalanina

Tyrozyna

Walina

Alanina

G licyn a

Prolina

Seryna

Kw. glutaminowy

Kw. asparginowy

14,37

4,84

2,57

7,82

2,85

1 0,14

5,26

5,60

16,23

8,11

9,17

8,75

13,54

7,01

5,43

8,43

46,57

1 9,26



lantów glinowych w procesie technologicznym. Bio-
rąc pod uwagę względną i niską toksycznośc AI oraz
stosunkowo niewielki udział mączki w paszy (maks.
I0oń), łatwo obliczyć, tżzawartość Al nie przekoczy

5E':(1}

nych skutków (tzw. odległych) w organizmach zwie-
rząt (7 , II),

Stosunkowo wysoki poziom miedzi w MRM (ok. 50
mg/kg) i cynku (ok. 850 mglkg), także nie stanowiąpro-
blemu toksykologicznego, gdyż świnie i drób tolerują
dawki miedzi w paszy do 250 mg/kg, zaś cynku 1000
mglkg (3), Pierwiastki toksyczne nie występująw nad-
miarze, chociażpodwyższony jest poziom As i Cd (ab.
6). Badane pierwiastki (również Cd, F i Pb) nie prze-
W aczaĘ j ednak dopus zczalny ch w ar1o ś c i okre ś 1 onych
w DyrekĘwie Rady nr I9991EC zdn.22.04.1999 r.

B adania zawarto ś c i p e stycydów chl oro organ iczny ch
(OCP) wskazująjednoznacznie, że w MRM nie stano-
wią one zagr ożenta toksyko 1o g iczne go . Naj wi ę c ej
stwierdza się pp'DDE, pp'DDD, pp'DDT oraz HCB
(tab. 7). Ich zaw atiość €DDT) nie przekra cza 0,5 mgl
kg, co jest wartością dopuszczalną według DyrekĘwy
Rady nr I999l29lEC z dn.22.04.1999 r. (dla pasz i su-
rowców paszowych). Podobnie zaw artość polichloro-
wanych bifenyli (PCB) nie była zbyt wysoka, )PCB,
wyniosła bowiem średnio 0,122 mg/kg, co jest wafto-
ścią dopuszczalną w Unii Europej skiej (Decyzj a Komi-
sji nr 99 l 449 1EEC z dn. 9 .07 .1999 r. ). Naj więcej stwier-

Tab. 6. Zarł,artość pierwiastkórv toksycznych w MRM (mg/kg)

Atse n

Kadm

Fluor

Btęć

0łów

6,07

0,919

7,55

0,062

< 0,05

5,26-7,18

0,826-1,030

5,13-1,1,25

0,035-0,108

< 0,05

10

2,0

500

0,5

10

Objaśnienie: * wg Dyrektyrł,y Rady nr 1999i29lEC z22.04.1999

w dawce pokarmowej 0,2Yo. Z dostępnej literatury wy-

Tab.5. Zawartość makro-i mikroelemen- nika, iŻ zawar-
tólv w MRM (mg/kg) toŚc tego pier-

Makroelementy

Mikroelementy

ln ne
pierwiastki

Wapń

Chlor

Magnez

sód

Fosfor

Glin

Bar

Chrom

Kobalt

Miedź

żelazo

Mangan

Molibden

N ikiel

Selen

Gyna

Wanad

Gynk

Stebro

Cez

lnd

La nta n

Niob

Platyna

Ren

Antymon

Tantal

Tal

Wolfram

Cyrko n

8420

7420

1 633

1677

16 000

19 630

0,1443

44,83

0,0117

46,69

655,0

201,4

0,0354

17,58

4,265

0,2065

2,446

849,7

0,0448

0,0012

0,0167

0,0031

0,0015

< 0,0005

< 0,0005

0,0285

< 0,0005

0,0837

0,2485

0,0153

Tab. 7 . Zaw artość pestycydów chloroor-
ganicznych (OCP) w MRM (mg/kg)

wiastka w tych
ilościach nie sta-
nowt zagrożenia
toksyko1o gicz-
nego dla trzody
chlewnej i dro-
biu (4, 7-9). Po-
nadto nie jest
znanaformache-
mtczna w jakiej
występuje glinw
MRM, a od niej
zależy przyswa-
jalność tego pier-
wiastka. Także
kwasowość pa-
szy, zawartośc
makroelementów
(Ca, Ł Mg, Fe) i
innych zwląz-
ków chemicz-
nych (witamina
C, kwasy orga-
niczne), wpĘłva-
ją na biodostęp-
ność Al i wywo-
łanie ewentual-

Tab. 8. Zaw artość polichlo rowanych
bifenyli (PCB) lt,N{RM (mg/kg)

a-HGH

HcB

p-HcH

7-HCH

heptachlor

pp'DDMU

pp'D DE

pp'DDD

pp,DDT

> DDT

0,0031 t 0,0001

0,0147 t 0,0004

0,0076 t 0,0003

0,0051 t 0,0002

0,0004 t 0,0001

0,0019 t 0,0004

0,1066 t0,0022

0,0633 t 0,0037

0,0641 t 0,0023

0,2668 t 0,0082

28

52

101

15,|

118

153

138

180

) PcBs

0,0021 t 0,0002

0,0065 t 0,0002

0,0207 t 0,0004

0,0059 t 0,0001

0,0170 t 0,0003

0,0344 t 0,0007

0,0309 t 0,0004

0,0045 t 0,0001

0,122 ł 0,0023



0,0789 t 0,0016

0,0294 t 0,0007

0,0144 t 0,0003

0,0134 t 0,0003

0,0134 t 0,0003

0,0163 t 0,0004

0,1658 t 0,0118

Tab. 9. Wielopierścieniowe węglowodory
aromatvczne (WWA) w MRM (mg/kg)

Tab. 10. Wyniki badań mikrobiologicznych MRM

Flu ora nte n

B e nzo Ib ]flu orante n

B e nzo [k]fluora nte n

Be nzo [a ]p ire n

Be nzo[g, h, i]perylen

lndenol[1 2,3 -cd]piren

dzono kongene-
rów 153 i 138, a
najmniej 28
(tab.8). Takżę
stężenie wielo-

, WWA6

p i erścieniowych węglowodorów ar omaty czny ch
(WWA) nie budzi zagr o żenta toksykolo g iczne go, gdy ż
ichzawartośćjako) 0,2mgkg.Naj-
więcej stwierdzono ofb]fluorantenu
(tab. 9).

MRM j e st produktem b ezpiecznymtakże p o d wz glę-
dem mikrobiologicznym. Nie wykazano bowiem (tab.
10) obecności bakterii zrodzaju Sa]mone]]ai C]ostri-
dium, a ogólna Iiczbagrzybów wyniosła (po 30 dniach)
40 tys.lg,przy przechowywaniu w warunkach normal-
nych i 200 tys.lg, przy przechowywaniu w 9r_epłym i
j asnym pomieszczeniu. Według PN 75l 1 2-6 47 99 ogóI-
na dopuszczalnazawartośc grzybów w mieszankach i
surowcach paszowych wynosi 200 tys.lg.

Podsumowując wyniki badań na7eży stwierdzić, że
mączka rybna modyfikowana jest wartościowym skład-
nikiempokarnowym, może stanowić w żyrvieniu dro-
biu i trzody chlewnej cenne źródło ttJszczu i białka, a
także witamin z grupy A i D, oraz niektórych makro-
elementów (Ca, Ę Mg) i mikr-oelementów (Zn, Fe, Mn,
Cu i Se).
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COKREVSKI S., CRCEV D., LORIA G. R., NI-
CHOLAS R. A. J.: Ogniska zakaźnej bezmleczno-
ści u małych przeżuwaczy w Republice Macedonii.
(Outbreaks of contagious agalactia in §mall rumi-
nants in the Republic of Macedonia). Vet. Rec. 148,
667 ,2001 (2I)

W I995 r wystapiło podejrzenie zakażnej bezmleczności lL owiec i kóz rł, 87
stadach w zachodniej Macedonii Leczenie oksytetracykJiną sporł,odowało cof-
nięcie się objawów kllnicznych u kóz. Choroba występowała u owiec wl,pasanych
na pastwisku, na którym uprzednio przebyr,vaĘ chore kozy. W następnym roku
zachorowania występowały ponownie u owiec i kóz. W l997 i 1998 r choro,"vało
prawic 80% zwlerząt w stadach przy zł0-50% zachororvaLności i małej śmieńelno-
ści Z 1 0 na 20 próbek rnleka owiec wyosobniono Mycoplaslna agalactlae Rozpo-
znanie bakteriolog.iczne potwierdzono testem PCR W suro,,vicach chorych zrvie-
rząt wykryto testem ELISA obecność przeciwciał dlatego zarazka.Zakażone orvce
mogą być nosicielami M. aga}actiaeprzez okres kilku miesięcy. 

G.

Bakterie z rOdzaiu Salmonella

Bakterie z rOdzaiu Gloslridium

0gólna liczba grzybów w 1 g

(-) ujemny

(-) uiemny

nie stwierdzOno

(-)uiemny

(-) uiemny

40 tys./s

(-)uiemny

(-) uiemny

200 tys./g


