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Summary
The aim of the research waś to estimate the extent (E.i.) and intensity (I.i.) of mallophagan Bovocola bovis

invasion in herds of milk cows during the alcove-breeding period (February 2001 - March 200ż). Hair was
collected from the animals, using a comb, from the base of the tail, back and both sides of the body and neck.
E.i. of Bovicola bovis ranged from 27,5"/o to 650ń. The largest amount was noted in Decembe r (650ń\ and in
February (63,3"ń), and the least in March (27 ,5oń\ and October (37,5oń\. The largest number of mallophagans
was found inl,the hair at the base of the tail and back, while the least at the sides of the body and neck.
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Istotnym problemem w hodowli bydła mlecznego
są schorzenia wywoŁywanę przez pasożyty zewnętrz-
ne. Spośród wielu inwazji,jedną z grożniejszychwy-
dają się być wszoły i wszy. Najczęściej stwierdza się
trzy gaturtki wszy - Haematopinus eurystemus N., Li-
nognatus vin]i L. t Solenopotes capillatus oraz jeden
gatunek wszoła - Bovico]a bovis L.(2).

W s z oĘ s ą drobnym i, b ezsl<r zy dĘmi ow ada m1 z na-
r ządami gębowymi Ępu gry zące go, karmiące się u s sa-
ków złuszczonym nabłonkiem, włosem, wydzielina-
mi skory a czasem krwią. WszoĘ należądo owadów
o przeobrażeniu niezupełnym. Pasożyty te lokalizują
się na włosach, głównie u nasady ogona, na grzbiecie
i łopatkach , aprzy intensywnej inwazji mogąrozprze-
strzeniac się na całe ciało. Optimum warunków ich
rozwoju zamyka się w granicach wilgotności ]5-84%
i temperaturze3O"C, wtedy caĘ cykl rozwojowy trwa
29 dnt. WszoĘ stają się szczego|nie dokuczliwe dla
bydła w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną
(4). Wszołowica występuje głównie zimąi doĘczy
zwierząt utrzymywanych w zĘch warunkach, nato-
miast latem populacja pasożytów zmniejsza się z po-
wodu wzrostu temperatury skóry działania promieni
słonecznych, deszczll, a nawet wiatru. Czynnikiem
patogenicznym wszołowicy jest ruch pasożytów.
WszoĘ powodują świąd, a w konsekwencji ocieranie
się zsłvterząt o rożnę przedmioĘ oraz lizanię swędzą-
cych częś ci ciała. Duża liczba pas ozytów moze dopro-
wadzić do zapalenia skóry nastroszenia, zmatowienia
i wypadania sierści, wyłysień, Łuszczenia się nabłonka,
a w skrajnych przypadkach powstawania ran i strupów.
WszoĘ przy masowymrozmnożeniu się mogąokazac
się szkodliwszymi pasoĄtami niż wszy (9).

W dostępnym piśmiennictwie brak jest opracowań
nt, przebiegu inwazji pasożytów zewnętrznych, stąd
celem badań była ocena przebiegu ekstensywności in-
wazjiwszołów u krów w okresie chowu alkierzowego.

Mateliał imetody
Badania prowadzono od lutego 2001 r. do marca 2002 r.

na 30-40 krowach rnlecznych rasy czarno-białej w wieku
3-4 lat, przebywających w oborze zbudowanej z cegły, z
ocieplonym drewnianym sufitem, sprawnym systetnem
wentylacji grawitacyjnej, dobrze utrzymanych i prawidło-
wo karmionych. Doświadczenie przeprowadzono w dwóch
następujących po sobie okresaclr chowu alkierzowego;
pierwsze wykonano w okresie luty-maj 2001 r., a drugie na
przełomie 200l i 2002 r. (paźdzlernlk 200l r. lnarzec
2002r.).Użyte do badań zwierzęta nie były leczone prze-
ciwko inwazji pasozytów wewnętrznych. Do badań labo-
ratoryjnych wyczesywano gęstyn,] grzebieniem sierśc u
każdej k_rowy z nasady ogona, grzbietu w części piersio-
wej, boków z okolicy nadłopatkowej i obydwu stron szyi,
Materiał pobierano zawsze w godzinach rannych wycze-
sując sierśc na powierzchni około l 0 x 5 cm. Zebraną sierść
i fupież o tnasie około 0,5 g wkładano do woreczków folio-
wych, a w laboratorium dzieląc na porcje badano pod lupą
binokularową (powiększenie 40x ). W celu określenia w pró-
bie liczby wszołów zastosowallo następujący klucz: + poje-
dyncze wszoły ( l -5 wszołów), ++ - średnio liczne wszoły
(6-10) i +++ - liczne wszoły (powyźej 11 osobników).

Wyniki iomówienie
W okresie chowu alkierzowego stwierdzono u krów

tylko inwazję Bovicola bovjs L. Jej ekstensywność
(E. i.) wahała się od 27,5oń do 650ń. Największa licz-
ba opadniętych wszołami krów była w grudniu (65%),
lutym (63,30ń), marcu (56,7%) i maju (47,5oń), anaj-
mniejsza zaśw malcu (27 ,5oń) ipaździerniku(37 ,5%)
(tab. 1). Liczba wszołów w próbach sierści zposzcze-
gólnych mie sięcy b adań była zr ożnicowana. Np. w sier-
ści z ogona i grzbiefu wykrywano u większości krów
pojedyncze wszoĘ (1-5 osobników), a średnio licznę
(6- 1 0 osobników) iltczne składające się z 1 1 - l 5 wszo-
łów stwierdzono u około 50oń zwtęrząt. Natomiast w
próbach sierści z boków i szyi krów dominowaĘ in-



Tab. 1. Występowanie inwazji wszołów w okresie
chowu alkierzowego

wazję pojedyncze (I-2 wszoĘ).Inwazji licznych w
ogóle nie stwierdzono, a średnio Itczne wykryto u
dwóch krów w lutym i maju 200I r. (tab.2).

Przedstawione wyrriki badań wskazują że wszoĘ
naj chętni ej zas i e dlaj ą gr zbiet by dła, szcze góIni e oko li -
cę nasady ogona. Wyczesywanie sierŚci i łupiezu ztego
miejsca można polecać jako metodę z wyboru do ruĘ-
nowego badania skóry bydła na obecność wszołów

Wyniki b adań własnyc h doĘ cząc e inw azji wszołów
są zbliżone do wyników badań podanych przez Pto-
trowskiego (7) i Kamyszka i wsp. (2). Pierwszy autor
badając bydło w miesiącach zimowych stwierdził ni-
ską intensywnośó inwazji wszołów Bovico]a bovis,
choctaż w badaniach przeprowadzonych w kwietniu
lvykrył u 4IYo badanego by dła infestacj ę słabą u 48Yo

- umiarkowaną, a u ponad I0% - silną. Wśród rwię-
ruąt zarńonych w I5Yo przypadków występowaĘ in-
wazje dwugatunkowe (wszoĘ - Biouico]a bouisiwszy
- Haematopinus eurysternus oraz Linognathus vinlĄ,
a w 85% jednogatunkowe. Natomiast Kamyszek i wsp.
(2) w latach 1972-1974 stwierdzili u 3452 przebada-
nych sztuk bydła 93,80^ zarażonych ektopasożytaml, z
częgo u 59,6Yo występował a inw azja H. eurys temus, u
30% B. bouis, au 4,2Yo tnwazja mieszana. Autorzy ni-
niejszej pracy stwierdzili tylko u krów inwazj ę B. bo-
yrs. Nie wykryli obecności wszy. Trudno jednoznacz-
nie określić prrycTynę ich braku. Być może waruŃi
chowu mvierząt,zawszete same nvierzętaw stadzie, te
same miejsca w oborze, amożebardzo niska inwazja
pasoĄrtów na krowach nie pozwoliła ich lvykryć.

Analiza objawów klinicznych t zmian na skórze
dotkni ętych inw azj ą zw i er ząt prz eprowa dzona pr zez
Piotrowskiego (8) wykazaŁa, że w przypadkach infe-
stacji jednogatunkowych, przebieg choroby jest bez-
objawowy, natomiast silna inwazja obniża kondycję
zwierząt hodowlanych i powoduje zmniejszenie wy-
dajności mlecznej. Roczne straty w Wielkiej Brytanii
w produkcji skór w wyniku ich gorszej jakości spo-
wodowanej wszołowicą i wszawicą szacuje się na 20
milionów funtów (5). Występowanie wym. pasożytów
u młodego bydła powoduje zmniejszenie dziennych
przyrostów masy ciała od 250 g (3, 4) do a00 g (6)
w zależności od stopniainwazjii zastosowanego lecze-
nia. Pasożyty te mogąrównież przenosić choroby za-
kaźne (I,4,9).

U badanych krów nie stwierdzono I7a skórze szyi,
boków i grzbietuwyraźnychzmian. Jedynie u niektó-
rych zwierząt sierść na nasadzie ogona przy inwazji
powyżej 10 pasozlów w próbie była nastroszona, a w
niej gromadził się łupież, Niektóre krowy będące na
wybiegu często lizaĘ boki i ocieraĘ się o sfupki lub
żęrdzie ogrodzenia.

Szkodliwy wpływ wszołów na żywiciela zależy
m.in. od liczby pasożytów. Im większa ichliczbaĘm
szkody są wyższe. Stąd celowe jest przeprowadzenie
w okresie chowu alkierzowego co najmniej jednego
leczenia krów. Aby ograniczyc do minimum okres
karencj i na mleko naleĘ opryskiwać lub zmo czy ć r o z-
tworem insektycydu nasadę ogona, grzbiet i boki. Le-
kiem z wyboru powinien być taki preparat, którego
karencj a na mleko j est bardzo krótka. Warunki te speł-
nia m.in. Butox - lek o dużej skuteczności i około 10-
godzinnej karencji na mleko.

podsumowanie

Przedstawione wyniki badań wskazują na stałe za-
grożenie hodowli bydła inwazjąwszołów i to nawet w
chowie prowadzonyrn w bardzo dobrych warunkach
higienicznych. Stąd wydaje się celowe prowadzenie w
mie si ącach j e sienno-zimowych okresowej kontroli pa-
raąĄologicznej stada, aw prrypadku stwierdzenia in-
w azji wszołów, zastosowanie odpowiedniego leczenia.
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Tab.2. Rozmieszczenie wszołów u badanych krów

Luty 2001 t.

Manec 2001 l.

Mai 2001 l.

Paździenik 2001 l.

Grudzień 2001 r.

Manec 2002 l.

Luty 2001 t.

Manec 2001 t.

Maj 2001 t,

Październik 2001 r.

Grudzień 2001 l.

Manec 2002 ł.

63,3

56,7

47,5

37,5

65,0

21,5


