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Drobnoustr oje z r odzaju Campyl obac ter wy stępuj ą
uzwterząt dzikich i domowych, powszechnie uważa-
ne są za rezerwllat schorzeń u ludzi. Wiele badań po-
święcono żradłom zakażeń, zaktore uważa się mięso
drobiowe, surowe mleko, wołowinę, wodę pitnąi inne
(5, 7). Zdecydowanie mniej publikacji doĘczy prze-
żpvalności termofilnych Campylobacter coli w gno-
jowicy stosowanej jako nawoz na pola lub pastwiska,
choć tą d.ogą duża liczba Ęch bakterii przenoszona
jest do środowiska. Dane piśmiennictwanatemat wraż-
liwości bakterii z rodzaju Campylobacterna warunki
środowiska sąrazbieżne (4, 6, 12, IJ,20). Mimo, że
uchodząone za stosunkowo wrażliwe na czynniki śro-
dowiska zewnętrznego, w pewnych warunkach stano-
wic mogą zagrożenie dla wypasanych zwierząt.
Zwłaszcza uĘcie do celów nawozowych nadmiemej
ilości gnojowicy nie poddanej higienizacji utrudnia
samooczyszczafie gleby i prowadzić może do skaże-
nia wód gruntowych i powierzchniowych (I0,24).

Celem badań było określenie wpłpvu temperafury
na przeż;ywalność w gnoj owic y Camp;4 obac ter co] i.

Matefiał imetody
Gnojowicę do badań pobierano ze zbiomjka uśredniają-

cego, gTomadzącego odchody pochodzące od świń. Do 10
litrów gnojowicy dodawano zawiesinę Campylobacter co]i
uzyskaną poprzez spfukanie wyrośniętych ze szczepu testo-
wego kolonii bakteryjnych na agaTze Columbia z dodat-
kiem 5% krwi baraniej oraz antybioryków (,5 mg/l trime-
thoprim, 10 mg/l wankomycyny i ż,5 mg/l polimyksyny).
Po dokładnym wymieszaniu liczba bakterii w gnojorł,icy
wahała się w zakresie 107-]09 jtk/ml, Następnie przeno-
szono po ż,5l zanieczyszczonej bakteriami gnojowicy do
osobnych pojemników, które przechowywano w tempera-
turze,. 4, ] 0, 37 i 55'C. Próbki gnojowicy do badań objęto-

ści 1 i 10 ml pobierano w rożnych odstępach czasu azna-
czając liczbę bakterii metodą NPL, stosując odpowiednio
9 i 90 rrrl bulionu namnażalącego wg Prestona z dodatkiem
5% krwi baraniej, anĘbiotyków (5 mg/l trimethoprim, 10
mg/l wankomycyny i 2,5 mgA polimyksyny) oraz suple-
mentu (I25 mgil siarczanu sodu, siarczanu żelaza i piro-
gronianu sodowego), Po 24 godzinach inkubacji w tempe-
raturze 42"C i dokładnym wymieszanitr pobierano kilka
kropel bulionu przenosząc je na filtr membranowy (0,45 pm)
umieszczony naagarze Columbia z dodatkiem krwi końskiej,
antybiotyków i suplementu. Po 1 godzinie lrltr zdejmowa-
no. a podłoze inkubowano w warunkach mikroaerofilnych
w temp, 42"C przez24 godziny.IdenĘfikację drobnoustro-
jów opar1o na obsetwacji ich ruchliwości pod mikroskopem,
ponadto wykonano test na oksydazę ikatalazę.

Uzyskane wyniki liczebności populacji przedstawiono
w postaci logarytmu (]og,o) i wykreślono proste regresji
charakteryzujące inaktywację bakterii w gnojowicy w cz,a-

sie, w poszczególnych temperaturach_jej składowania. Rów-
nania regresji ustalono wg wzoru: y: ax ł b, w którym y -
liczba drobnoustrojów w postaci lob,o; a - współczynnik
kierunkowy odpowiadający średniej zmianie llczby bakte-
rii w, postaci log na minutę lub dzień; x - czas w minutach
lub dniach; b - teoretyczna|iczba bakterii w początkowej
fazie doświadczenia. Za czas przeżywalności przyjęto
umownie okres, po którym w badanej próbce gnojowicy
znajdowaŁa się jedna bakteria (1og 1 : 0),

Napodstawie równań regresji wyliczono waftośc D okre-
ślającą czas niezbędny dla redukcii populacji badanych
bakterii o 90oń.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki przedstawiono w tab. ] i na ryc"

I-4. Zprzeprowadzonych badań wynika, że tempo in-
aktyw,acji C. co]iw gnojowicy było wyrażnie zróżni-
cowane i zależało od temperatury jej składowania.



Tab. 1. Parametry statysĘczne charakteryzujące inaktywa-
cję C. coli w badanej gnojowicy

Temperatura r a D

4,c

1 0"c

37,c

55,c

-0,705

-0,958

-0,977

-0,908

-0,056

-0,144

-0,933

-0,233

17,6 dni

7,04 dni

1,06 dni

4,29 min

146,4 d

58,3 d

8,3 d

26,8 min

0 08162432
Czas (dni)

Ryc. 1. Inaktyrvacja Campylobacter coli w gnojowicy prze-
chowywanej w 4oC

0 08162432
Czas (dni)

Ryc. 2. Inaktywacja Campylobacter coli w gnojowicy prze-
chowywanej w 10"C

Najwolniej liczebność populacji C. co]i zmntejsryła
się w gnojowicy przechowywanej w temperaturzę 4"C.
Przeżyw alność drobnoustroj ów wyliczona na podsta-
wie prostej regresji wyniosła 146 dni, a czas niezbęd-
ny dla redukcji liczby populacji o 90oń wyniósł 17,6
dni, Również w gnojowicy przechowywanej w tem-
peraturze 10'C bakterie te zachowywaĘ Ąrwotność
stosunkowo długo. Dzienny ubytek liczebności popu-
lacji wyniósł0,I44log, a czas przeż;ywalności zmniej-
szył się do 58 dni. W zakresie temperatur mezofilnych
i termofilnych następowało gwałtowne pogorszenie
warunków zyciowych dla badanych bakterii w gnojo-
wicy. Wartość D w temperaturzę 37oC spadła do 1,06
dni i była mniejsza w stosunku do wyliczonych dla
temperafury 4'C i 10"C odpowiednio o 16 i 6 dni. W 8
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Ryc. 3. Inaktywacja Campylobacter coli w gnojowicy prze-
chowywanej w 37oC
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Ryc. 4. InakĘwacja Campylobacler coli w gnojowicy prze-
chowywanej w 55"C

dniu doświ adczenia izolowano niewielką ltczbę ba-
danych drobnoustroj ów. Naj szybciej obumierĄ bak-
terię z rodzaju Campylobacterw temperaturze 55"C.
Po 30 minutach nastąpiła pełna inaktywacja Campy-
]obacterw gnojowicy. Wartość D wyliczona dla tem-
peratury 55'C wyniosła 4,13 minut, a liczebność po-
pulacji wyrazona w postaci 1og zmniejszała sięzkaż-
dą minutą o 0,23 3 lo g, Wynik i b adań świadczą j e dno -

zl7acznle, że temperatura składowania gnojowicy jest
jednym z podstawolvych czynników wpĘrvających na
tempo eliminacji drobnoustrojów Campylobacter, a

Ęm samym wpływa bezpośrednio na biobezpieczeń-
stwo środowiska.

Dane piśmiennictwa potwierdzają fakt częstego
występowania bakterii z rcdzaju Campylobacter w
pĘnnych i stĄch odchodach zwierzęcych (19). W
zaIeżności o d geo grafi cznej lokalizacj i o ds etek bydła,
w którego odchodach izoluje się bakterie Campylo-
bacter sp. waha się od 0 nawet do 100% (18, 24), Bu-
sato (2) badając 1521 próbek kału pochodzącego od
395 cieląt, stwierdził obecność C. jejuniw 38,5Yo, C.
co]iw 3,4oń, a C. fetusw I5,5Yo. Zarezerwuar C. co]i
uważana jest populacj a świń, stąd też naleĘ liczyć się
z jego częsĘm występowaniem w gnojowicy z fet:rn
trzody chlewnej. Bakterie te są mniej niebezpieczne i
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rzadziej wywofują schorzenia u ludzi w porównaniu
do C, jejuni (18). W celu zapobiegania rozprzestrze-
nianiu się drobnoustrojów w środowisku gnojowicę
powinno podawać się procesom uzdatniania. W na-
szych. warunkach najczęśclej spotykaną formą higig-
nizacji gnojowicy jest jej składowanie w specjalnych
zbiornikach otwaĄch lub zamkniętych, przed uĘciem
w celach nawozowych. Procesy napowietrzania w
warunkach mezo i termofilnych stosowane są bardzo
rzadko. W procesie składowania gnojowicy |iczba za-
waĄch w niej patogenów ulega stopniowemu zmniej-
szeniu. Tempo inaktyw,acji drobnoustrojów patogen-
nych jest rożnę i zależy od rodzaju i liczby drobno-
ustrojów, pH, temperatury gnojowicy i czasul składo-
wania (22). Wartość D (Tnn), określająca czas spadku
Iiczby populacji o 90oń, dla bakterii w gnojowicy jest
dośc zr ożntc owana t wyr aźnie lzależniona od ro dzaj u
drobnoustrojów i jej temperatury. Zbadań Keamey i
wsp, (9) wynika, że dla Y Enteroco]iticaw gnojowicy
w 4oC wartość D wlmosi 20,8 dni, a w temperaturze
17"C spada do 12,8 dni. Szybciej eliminowane sąpa-
łeczki Sa]mone]la. dla których wartość D wynosi od-
powiednio 2I,3 dni i I7,5 dni, wolniej natomiast Z.
monocs,totgenes odpowiednio > 84 dni i 29,4 dni. W
badaniach własnych przeżyw alność Campyl o bac ter
colibyłabardzo zrożntcowana i uzależniona od tem-
peratury przechowyłvania gnojowicy. Szczególnie w
niskich temperaturach otoczenia izolowano Campy-
]obacter co]iw badanych próbkach przęz długi okres
czasu. W zakresie temperatur psychrofilnych okres
przeżywalności wahał się od 50 do 166 dni, a Qzas
spadku liczebności populacji o 90Yo wynosił od 7 do
I7,6 dni (tab. 1).

Uzyskane wartości odbiegały dośc znacznie od
otrzymanych przez autorów we wcześniejszych eks-
perymentach. W gnojowicy bydlęcej dla C. jejuniwar-
tość D wlmosiła 4,52 dni, aichprzeż;ywalność określo-
no na okres 41 dni (15). Zkolei inne badania dowo-
dzą że Campylobacter sp. w gnojowicy przechowy-
wanej w niskich temperaturach może przeżywacptzez
o wiele dłuższy czas niż uzyskany w przeprowadzo-
nych obserwacjach (9). Wyliczone wartości D prze-
wyższĘ bowiem okres 112 dni. Fakt zachowania dłu-
gotrwałej aktywności Campylobacter sp. w środowi-
sku w niskich temperaturach potwierdzili równieżtnni
altor4l (3, 13,21). Rollins i Colwell (17) izolowali je
zwody o temperaturze 4"Cprzęz okres 4 miesięcy. W
środowisku wodnym obserwuje się sezonowe zmiatly
w zakresie intensywności występowania Campylobac-
ter sp. (I4), a obfite opady dęszczl sprzyjajązanle-
czy szc zatiu wó d p owierzchni owych p opr zez !\ypłu-
kiwanie ich zę ścieków odzwterzęcych (1, 8). Uzy-
skane wyniki dowodzą że ustalony przez Unię Euro-
pejską okres składowania gnojowicy wynoszący co
najmniej 2 miesiące przedjej wykorzystaniem do ce-
lów nawozo!\rych, wydaje się byó niewystarczający dla
pełnej eliminacji z niej bakterii Campylobacter sp.,
szczegolnie w chłodnych porach roku,
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