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Eflect of different lactating sow {eeding schedules on performance and some blood indices
Summary

The objective of the investigation was to compare the effects of classical acl libitum feeding system according
to Polish norm§ (NZS, 1993) with the modified "ful|-empty trough'o system on sow perfórmance and
haematological and biochemical indices of the blood. In the experiment, 24 sows (one half of them were fed
according to the classical and another half according to the "full-empty trough" system) were used. All sows
were segregated into two pariĘ groups: younger sows (1-2"d parity) and older sows (3-4'h parity). Feeding
sows according to "full-empĘ trough" system resulted in a higher daily feed intake and consequently in
higher weaning weight of the pig|ets. Hematocrit, haemoglobin, red blood cell count and total number of
white blood cells were not affected by the feeding system or sow category. The higher concentration of the
segmented neutrophils in the blood of sows fed according to the to "full-empĘ trough" system was recorded.
No significant responses of both experimental factors to levels of glucose, protein, triglycerides, cholesterol
and alkaline phosphatase activity were recorded. Feeding sows according to the "ful|-empty trough" system
resulted in a significant increase of alanine aminotransferase activiĘ. The activity of aspartate aminotrans-
ferase in plasma of older sows was over 45oń lower compared to younger sows.
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Laktacjajest tym okresem w cyklu reprodukcyjnym
lochy, w ktorym jej potrzeby pokarmowe są nąwryż-
szę.Podczas laktacji caĘ metabolizm lochy ukierun-
kowany jest na maksymalną produkcję mleka, ta zaś
determinowana jest wielkością zgromadzonych rezerw
po dczas ciĘy or az pobraniem i wykorzystaniem skład-
nikow pokarmowy ch z paszy laktacyj nej ( 1 4). Pobie-
ranie paszy ptzęz lochy jest wypadkową technologii
zywienia, zawarto śc i składnikow p okarmowych w pa-
szy (2), spozycia paszy w okresie ciĘy (12,20), geno-
typu, wieku, kondycji i dobowej aktywności maciory
(4, 7, II, 27), indywidualnego potencjału produkcji
mleka (6) orazltczby i kondycji karmionychprzezlo-
chę prosiąt oraz warunków zoohigienicznych i tech-
nologicznych pomieszczeń (3,20), Apetyt loch kar-
miących będąc wypadkowątak wielu czynników po-
woduje, żę dzięnna dawka paszy pobranej przęz
zdrowąmaciorę wahać się może w bardzo szerokim
przedziale od 2 do 8 kg (13), a nawet do ponad 10 kg/
ldzięh (5). Zwiększone pobraniepaszy w okresie lak-
tacjt przyczyniac się może do poprawy efektywności
w odchowie prosiąt oraz modyfikacji metabolizmu
1och.

Celem badań było porównanie efekt5,łvności zroż-
nicowanego w okresie laktacji żywieniaprzy zastoso-

waniu klasycznego według norm zywienia świń (1)
or az zmo dyfikowane go systemu żyw tenia l o ch do wo 1 i
według zasady,,pełne-puste karmidło" na wyniki pro-
clukcyj ne or az w skńniki hemato l o gic zne i b io ch emi cz-
ne krwi loch.

Mateilał i metody

Materiał badawczy obejnował 24lochy PlC (Pig hn-
provement Comparry) linii Camborough 22 oraz ich po-
tomstwo po knurach PIC 402 (pietrain ' wb). Doświadcze-
nie obejmowało okres od 107. dnia ciĘy do odsadzenia
prosiąt w 29. dniu życia. W doświadczeniu zostały utwo-
rzone dwie jednakowo liczne grupy loch. W obrębie kaz-
dej grupy zostaĘ wydzielone dwie kategorie wiekowe loch:
młodsze (1.-2. laktacj a) oraz starsze (3,-4. laktacja). Lochy
grupy l kontrolnej zywione były według klasycznego sys-
temu, zgodnymzza7eceniami notm zlłvienia świń (1). Po-
legało to na stopniowym zwiększaniu dziennej dawki pa-
szy do uzyskania poziomu 5 kg dzień l przez7ochy młod-
szę (.I .-2. cykl) i 6kg dzieiĄ przezlochy starsze (3 . -a. cykl)
w 7. dniu laktacji. Od 9. dnia zwiększano dzierrną dawkę
paszy o 1 kg w przypadku, gdy w poprzednim dniu macio-
ra wyjadła całąpaszę. Nie wyjedzente zadanej paszy w dniu
odpasu powodowało zmniejszenie dawki w kolejnym dniu
o 0,5 kg. Dzienna dawka pokarmowabyła dzielonana2 por-
cje. Grupa II doświadczalna, w ktorej system zyłvienia do
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Tab. 1. Średnie dzienne pobranie paszy i składników pokarmowychprzezlochy w okresie laktacji

Objaśnienia: a, b, c wartości średnie w wierszach ozuaczorrę róznymi literami (kategorie loch) lub * (systemy zywienia) róznią się
istotnie przy p < 0,05; S - system zywienia macior; K kategoria maclor

woli nazwano ,,pełne-puste karmidło", był rea7izowany
zgodnie z następuj ąc y mi założeniami : lochy otr zymyw Ę
paszęw stałych dawkach (3 kg), paszapodawanabyłatrzy
razy w ciągu doby o stałych godzinach oraz tylko wtedy,
gdy p oprzednia porcj a zo stała zj e dzona. Lo cha, która p o d-
czas kolejnego odpasu miała jeszcze paszę w korycie, nie
otrzymywała nowej porcji, a w przypadku gdy dzienne spo-
życiepaszy wyniosło w dwu kolejnych dniach 9kg, dzien-
na dawka była zwiększona dodatkowo o 1 kg.

Ta procedura podv,ryższania dziennej dawki obowiązy-
wałaaż do odsadzeniaprosiąt. Wszystkie lochyw doświad-
częnll otrzymywńy taką samą mieszankę pełnodawkową
w formie granulafu o zawartości w 1 kg: białka ogólnego -
160 g,Iizyny - I0,2 g, metioniny z cystyną 6,8 g, energii
netto - 9,24MJ, wapnia -9,5 g, fosforu dostępnego 3,2 g.
Lochy z prosiętami przebywały w indywidualnych kojcach
(2 x 2 m). Warunki zoohigienicze odpowiadaĘ standar-
dom przyjętym dla świń (17),

Dokonano dwukrotnych pomiarów masy ciała loch oraz
grubości słoniny: w dniu wprowadzenia do sektora poro-
dowego (I07 . dzieh ciązy) orazw dniu odsadzenia prosiąt
(29. dzieh laktacji). Pomiar grubości słoniny przeprowa-
dzono metodąultrasonograficzną na obydwu bokach ciała,
w odległości J cm od linii środkowej na wysokości łopa-
tek, ostatnich żęber oTaz w połowie odległości pomiędzy
Ęmi punktami (l6). Prosięta zważono w dniu urodzenia
oraz przy odsadzeniu, W 2 1 . drriu laktacji pobrano krew od
wszystkich loch. Krew pobrano z żyŁy brzeżnej ucha do
heparynizowanych probowek. W pełnej krwi oznaczono po-
ziom glukozy przy uzyciu glukometru,,Dscan S" oTazna-
stępuj ące wskaźniki hematologic zne: liczbęhematokryto-
wą (Ht), zawartość hemoglobiny (Hb), liczbę klwinek czer-
wonych (RBC) i liczbę krwinek biaĘch (WBC) oraz skład
odsetkowy krwinek biaĘch (leukogram) na aparacie he-
matologicznym Abacus. W osoczu krwi oznaczono: poziom
białka całĘowitego, triacylogliceroli (TG), cholesterolu
całkowitego i frakcji lipoproteinowej o wysokiej gęstości
(HDL) meto dą kolo ry meĘ czną pr zy lży cill monote stów
firmy Cormay. Aktywność enzymów: aminotransferazy
alaninowej (AIAT), aminotranfe razy asparaginian owej

(AspAT), fosfatazy alkalicznej (ALP) oznaczono metodą
kinetyczną p r zy lży citl monote stów. Frakcj a lipoproteino -

wa o niskiej gęstości (LDL) została wyliczona wedłu gwzo-
ru Friedewalda i wsp. (9):

LDL (mmol1 l) : cholesterol całkowity - HDL -TGIż,ż
Uzyskane wyniki zostały poddane analizie wariancji

określono istotność różnic między średnimi dla grup do-
świadczalnych z wykorzystaniem testu t-Studenta oraz
wpływ czynników doświadczalnych i ich interakcje na ba-
dane cechy.

Wyniki iomówienie
Średnie dzienne pobranie paszy laktacyjnej w gru-

pie doświadczalnej było wyzsze prawie o 30oń niż
w grupie kontrolnej (tab. 1), a uzyskane rożntcebyĘ
statystycznie wysoce istotne. Nie stwierdzono nato-
miast statystycznie istotnego (p < 0,05) wpływukate-
gorii lochnapobranie paszry laktacyjnej. Niemniej daje
się zalważyć tendencję większego spozycia paszy
przez lochy stafsze, Stosownie do wielkości pobrania
paszy i jej wartości pokarmowej ksztahowało się po-
branie energii, białka ogólnego, Iizyny otaz wapnia
i fosforu ogólnego. Zmodyfikowany system żywienia
Ioch przyczynił się do wyraźneso zwiększęnta zaży-
alapaszy na 1 odchowane prosię (p ś 0,001). W tym
systemie ż;ywtenia również lochy starsze (3 . -4. lakta-
cja) potrzebowały więcej paszy na 1 odchowane pro-
sie niż zwierzęta rnłodsze (tab. 1).

Nie zaobserwowano statystycznie istotnego (p ś
0,05) wpŁywu systemu żywtenia loch na zmiany masy
ciała loch pomiędzy 107. dniem ciĘy a odsadzeniem
prosiąt (tab. 2). Jędnakże w obrębie loch starszych
(3.-a. cykl) zaobserwowano tendencję (s 0,07) mniej-
szej straty masy ciała zwierząt żywionych zgodnie ze
zmodyfi kowanym systemem (4 5,7 kg) niż w systemie
tradycyj nym (5 8, 8 kg). Efektem żywienia lo ch według
zasady zmodyfikowanego systemu,,pełne-puste kar-
midło" byĘ wyższe przyrosty prosiąt w okresie od-

Dzienne pobtanie:

- pasry laktacyinei, kg

- energii metabolicznei, MJ

- białka ogólnego (N x 6,25), g

- lizyny, g

- wapnia, g

- fOsforu ogólnego, g

71 ,19a | 72,29a 71,74- | 90,61b

1183b l ttsl--

51,2a l 52,0a 51 ,6* l os,l l 2,5 | s 0,001

2.8 | s 0,001



Tab.2. Masa ciała i grubość sloniny loch oraz liczba i masa ciała prosiąt

System żywienia loch

Kategoila loch

Gykl plodukcyiny

Klasyczny

Młodsze l Srr,rrc l

,|-2 l ,.ł lśleonio

2l

ltłłolsze l

1-2 l

nodylikowal

Starsze l

3.4 l

y

Ś red nio

sEM
Wpływ crynnika

s I K I sxx
Masa ciała loch, kg:

- przy pokryciu

- w 107. dniu ciąży

- w dniu odsadzenia ptosiąt

1 50,3b

21B,Ąn

181,7b

225,1a

288,8a

230,0a

187,7

253,6

205,8

u3,2n

219,7h

1 80,6b

225,8a

286,9a

2Ą,2a

1 84,5

253,3

210,9

11,96

1 0,37

9,08

0,826

0,984

0,698

ś 0,001

ś 0,001

s 0,001

0,786

0,896

0,634

Gtubość słoniny, mm:

- w 107. dniu ciąży

- w dniu odsadzenia prosiąt

22,9

18,9

24,3

18,5

23,6

18,7

20,6

,l 
6,3

22,4

17,8

21,5

17,0

082

086

g,245

0,382

0,373

0,757

0,918

0,597

Liczba plosiąt w miocie:

- ptzy urodzeniu

- przy odsadzeniu,29 dni

fi,25a

10,50

1 1 ,75aD

10,50

11 ,50

10,50

10,50a

10,50

13,30b

10,25

12,00

1 0,40

0,45

0,13

0,506

0,724

0,033

0,724

0,112

0,724

Masa ptosiąt, kg:

- przy urodzeniu

- przy odsadzeniu,29 dni

,|,41

8,84b

1,58

9,52ab

1,49

9,,l 8

1,65

9,31ab

1,45

g,77a

1,55

9,50

0,06

0,12

0,644

0,051

0,9 02

0,004

0,1 10

0,520

Objaśnienia jak w tab. l.

824

Objaśnienia - jak w tab, 1.

chowu, a w konsekwencji wyzsza o 3,5oń masa od-
chowanych prosiąt. Wyniki te potwierdzająwcześntej-
sze doniesienia innych autorów (2, 8, 14, 1 8, 1 9). Kla-
syczny System Żywtenia Wydaje się więc mało efek-
tywny w stymulacji loch do maksymalnego pobrania
paszy w okresie laktacji. Obserwowane od drugiego
dnia laktacji (pierwszy dzięńpodawania paszy) dLLże

zróżnicowania w dziennym pobraniu paszy pomiędzy
lochami z tej samej grupy produkcyjnej potwierdzają
obserwacje Close (5) oraz Koketsu i wsp. (I2, I3).
W obrębie zwiqzątzywionych według systemu zmo-
dyfikowanego u niektorych loch obserwowano duzą
zmienność w pobieraniu paszy w kolejnych dniach

Medycyna Wet, 2005, 61 (7)

laktacji. Na podstawie badań własnych i prac innych
autorów (2, I3,1 8) mozna wysunąć hipotezę o istnie-
niu liniowej zalężności pomiędzy poziomem pobra-
niapaszy ptzez lochę, ilością produkowanego mleka
i przyrostami masy ciała odchowywanych prosiąt.
Większe więc pobranie paszy podczas laktacji zmniej-
sza straty masy ciałaloch, zwiększa masę miotów przy
odsadzeniu i skraca czas od odsadzenia do następne-
go krycia (8).

System żywienia,j ak rownie ż kate gorta macior nie
miały statystycznie istotnego wpłyvr.u na hematokryt,
stęzenie hemoglobiny, zawartość erytrocytow w krwi
ani na ogólnąliczbę leukocytów (tab. 3). Pomimo bra-

Tab. 3. Wskaźniki hematologiczne krwi loch w 21 dniu laktacji (n: 6)

System żywienia loch

Kategoila loch

Cyll produkcyiny

Klasyczny

MłOdsze I St.rr.. l

,|-2 l '. lśleonio

7l

Młodsze l

1-2 l

nodylikowal

Starcze 
I

]

3-4 Ś rednio

ly

sEM
Wpływ czynnika

s I K I sxK
Hematokryl, %

Hemoglobina, mmol 1-1

Erytrocyty, 1012 1-1

Leukocyty, 1012 |-1

Neutrocyty:

- pałeczkowate

- seomentOWane

Limlocyty

MOnOcyty

EozenocyĘ

B azOcyty

33,38

6,37

5,30

11 ,96

43,50b

1,00

42,50b

50,25a

1,00

5,25ab

0,00

35,38

7,76

5,62

,l1,15

29,50a

1,50

28,00a

63,75b

1,00

5,50ab

0,25

34,38

7,06

5,46

11 ,56

36,50

1,25

35,25

57,00

1,00

5,38

0,13

36,38

. 7,59

5,77

12,84

42,25h

1,00

41,25b

52,75ab

1,50

3,25a

0,25

37,13

8,79

5,89

12,78

51,50b

0,50

51,00b

41,50a

1,00

5,75b

0,25

36,75

8,19

5,83

12,81

46,88

0,75

46,13

47,13

1,25

4,50

0,25

1,06

0,42

0,1 7

0,86

2,75

0,22

2,84

2,64

0,2l

0,46

0,10

0,307

0,181

0,307

0,519

0,027

0,295

0,024

0,022

0,682

0,327

0,574

0,548

0,129

0,548

0,820

0,576

1,000

0,582

0,769

0,682

0,135

0,574

0,783

0,913

0,784

0,845

0,016

0,295

0,014

0,006

0,682

0,2,13

0,574



§ystem żywienia loch

Kategoria loch

Cykl plodukcyiny

Klasyczny

Młodsze l Str,rrc

3-4 Ś rednio1-2

Zl

Młodsze

1-2

nodylikowal

Starcze

3-4

ly

Ś lednio

sEM
Wpływ crynnika

s I K l sxx
Glukoza, mmol 1-1

Białko całkowile, g 1-1

TG, mmol 1r

CH, mmol 1-1

HDL-Ch, mmol 1-1

LDL-Ch, mmol 1-1

cH/H D L

ALP, U 1-1

AIAT, U Fl

AspAT, U 1-1

4,57

5,85

0,72

2,44

1,02

1,10

2,39

41,36

41 ,30a

27,20c

4,38

5,65

0,79

2,10

0,94

0,80

2,23

48,66

50,1 6ab

1 6,58a

4,48

5,75

0,76

2,27

0,98

0,95

2,31

45,01

45,73-

21,89

4,18

6,07

0,79

2,11

1,21

,|,15

2,24

45,56

58,15b

23,62bc

4,48

5,79

0,69

2,29

1,07

0,91

2,14

51,23

55,27ab

18,31ab

4,33

5,93

0,7 4

2,50

1,14

1,03

2,19

48,39

56,71 -

20,97

0,16

0,09

0,03

0,11

0,07

0,08

0,1 1

4,22

2,80

1,47

0,549

0,362

0,764

0,293

0,262

0,61 3

0,712

0,732

0,050

0,683

0,641

0,216

0,853

0,094

0,428

0"1,12

0,839

0,51 5

0,566

0,004

0,962

0,821

0,145

0,858

0,827

0,847

0,69 0

0,934

0,269

0,254

Tab. 4. Wybrane wskaźniki metaboliczne krwi loch w 21 dniii laktacii (n:6)

Objaśnienia: CH cholesterol całkowiĘ; TG triacyloglicerole; HDL-Ch - cholesterol lipoprotein o wysokiej gęstości; LDL-Ch -
cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości; ALP aktywność fosfatazy alkalicznej; A1AT - aktywność aminotransferazy alaninowej;
AspAT - aktywność aminotransferazy asparagtnowej; pozostałe jak w tab. l .

ku wpływu czynników doświadczalnych na ogólną
liczbę leukocytów, zaobserwowano efekt systemu zy-
wienia loch na obraz róznicowy białych krwinek
(tab. 3). W krwi loch z}^wionych według systemu zmo-
dyfikowanego stwierdzono istotnie większy udział
neutrocytów segmentowanych i limfocytow. W krwi
starszych loch (3.-4. laktacja) żywionych według kla-
Sycznego Systemu Zaobserwowano najniŻszy procen-
towy udział (p < 0,05) neutrocytów segmentowanych.
Natomiast procentowy udział limfocytów był w tej gru-
pie najvryższy. Wskaźniki hematologiczne krwi (he-
matokryt, p o ziom hemo globi ny or az ltczębno ść czer -
wonych i białych krwinek) nie były podatne nazmia-
nę systemu żywienta w obydwu analizowanych kate-
goriach wiekowych loch. Wartości wszystkich anali-
zowanych wskaźników mieściĘ się w normach refe-
rencyjnych przyjętych dla loch, leczbyĘ one zbliżone
do minimalnego poziomu fizjologicznego (10). Po-
ziom wskaźników hematologiczny ch związany ch
z czerwonymi krwinkami ulega zmianię w ciągu cy-
klu produkcyjnego, Laktacja jest okresem ich niskich
poziomów (10). W grupie doświadczalnej u loch bę-
dących w 3.-4.laktacji (lochy starsze) zaobserwowa-
no najwyzszy procentowy ldział neutrocytów segmen-
towanych, jednak mieściĘ się one w przedziałachpol-
skich wartości referencyjnych (22). Neutrocyty są od-
p owi e dzi al ne za zw alcz ani e wnikaj ących b akt ęrli or az
usuwanie martwiczo zmienionych tkanek. Obserwuje
się wzrost ich udziahr w ogolnej liczbie biaĘch krwi-
nek u loch bezpośrednio po porodzie (10).

Intensywnośc żywienia loch w okresie laktacji nie
miała statystycznie istotnego wpĘwu na poziom glu-
kozy, co potwierdzają inni altorzy (I5) oraz białka
całkowitego i TG, jak równieżna aktywność fosfata-
zy alkalicznej (ALP) w krwi loch (tab. 4). Nie stwier-
dzono także statys§cznie istotnych różntc pomiędzy

grupami w poziomie cholesterolu całkowitego, jak
równiez cholesterolu frakcji LDL i HDLw osoczuloch.
Dała się jednak zauważyc tendencja ntższego pozio-
mu cholesterolu ogólnego (p :0,094).i LDl-chole-
sterolu (p : 0,112) u loch starszych. Zywienie loch
według systemu zmodyfikowanego wpĘnęło w spo-
sób statystycznie istotny na wzrost aktywności ami-
notr anf ęr azy al aninowej (A 1AT ) . Ni e z aob s erw owano
statystycznie istotnego wpływu kategorii loch na ak-
tywno ś ć fo s fatazy alkali c znej or az aminofr ansfer azy
alaninowej. Kategoria loch miała natomiast statystycz-
nie istotny (p : 0,004) wpływ na poziom aktywności
aminotrans fer azy asparaginianowej (AspAT). W oso-
czu loch starszych aktywnośó AspAT byŁa niższa niż
u młodszych aż o 45oń.

Zawartości glllkozy, białka całkowitego oraz TG
w krwi Iochz obydwu grup eksperymentalnych odpo-
wiadały warto ś c iom referencyj n ym (22) . Triacylo gli-
c ero 1 e stanowi ą główną formę ma3azy now anta t ęzęrw
tłuszczowych w organizmie i są kumulowane w ko-
mórkach tłuszczowych, a uwalniane do krwiobiegu
w razię zapotrzebowania. Okresem o największym
uwalnianiu TG z komórektŁuszczowych loch jest lak-
tacja. Nie zaobserwowano wpĘwu systemu źrywienia
na poziom cholesterolu całkowitego i jego frakcji.
Zawartość cholesterolu całkowitego we krwi mieściła
się w zakresie wartości referencyjnych dla loch (10).
Nalezy zaznaczyó, że wystąpiła tendencja (p : 0,094)
niższego poziomu cholesterolu całkowitego w suro-
wicy loch starszych. P owyższe stwierdzeni e można tłu-
maczyć obntżającąsię wraz z kolejnymi cyklami za-
wartością thxzczu w organizmie loch (16). Różnic
w poziomie frakcji cholesterolu oraz proporcji chole-
sterolu całkowitego do cholesterolu w HDL ntę zaob-
serwowano . Cząsteczki HDL biorąudział w transpor-
cie powrotnym cholesterolu do wątroby. Proporcja



cholesterolu całkowitego do cholesterolu frakcji HDL
jest prawidłowa, gdy oscyluje wokół 2,5 (I0). W gru-
pach eksperymentalnych wahała się w przedziale po-
między 2,I4 do 2,39 (SEM : 0,1 1). Mozna więc uznać,
ze w obrębie grup zywieniowych i kategorii wieko-
wych loch nie występowĄ zabllrzęniaw przemianach
tłuszczowy ch. Czynniki doświa dczalne nie miały
wpĘwu na poziom aktywności fosfatazy alkalicznej
(ALP), j ednakże stwier dzony poziom aktywności tego
ęnzymu w osoczu loch był zaniżony w stosunku do
wartości referencyjnych (22). Natomiast we wszyst-
kich grupach poziom aktywności A1AT oscylował po-
uryżej maksymalnej wartości referencyjnej (43 U1-1)
przyjętej przęz Winnicką (22). Przyczyny tego stanu
nienalezyupatrywaćwzaburzęniachmetabolicznych,
a r aczej w tązaó ze zw tększonym p o zi omem re genera-
cji komórek wymienia. Potwierdzeniem tej hipotezy
jest wyższy poziom aktywności tego enzymu w suro-
wicy loch z grupy doświadczalnej, a więc loch o wyż-
szej sekrecji mleka, W surowicy loch młodszych po-
ziom aktywno ś ci AspAT byŁ wy ższy,j ednak fitę przę -
Waczał Il3 poziomu wartości maksymalnej lznawa-
nej.za granicę fizjolo giczną dla św ih (22).

Zyw ienie 1o ch do woli wedłu g zasady,,p ełne-puste
karmidło" przyczynlło się do zmniejszenia strat masy
ciałapodczaslaktacji,uzyskaniawyższychprzyrostów
masy ciałaprosiąt, aletakżę do zwiększonego ztlżycia
paszy na 1 odchowane prosię.
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ALBA A., CASAL J., DOMINGO M.: Prawdopo-
dobieństwo transmisji choroby niebieskieg o języ -
ka na Baleary, Hiszpania w 2000 r. za pośrednic-
twem ruchu powietrza. (Possible introduction of
bluetongue into the Balearic Islands, Spain, in 2000,
via air streams). Vet. Rec. I55,460-46I,2004 (I5)

Na Balearach w paździemiku i listopadzie 2000 r. stwierdzono 505 ognisk
choroby niebieskiego j ęzyka w stadach owiec, przy czym39I ognisk było zloka-
lizowanych na Majorce, a 114 na Minorce. Objawy kliniczne choroby wystąpiły
u 4706 zwierząt Z chwllązdiagnozowania choroby wprowadzono ostre restryk-
cje, których celembyła izolacja żródeł zakażenia, a zwierzęta wrażliwe w wieku
powyżej 30 dni poddano szczepieniom atenuowaną szczepionką przeciwko cho-
robie niebieskiego języka. Chorobę zlikwidowano. Nowe zachorowania nie wy-
stąpiły w 2001 i2002 r. Analiza występowania ognisk choroby, czasu inkubacji
i przebiegu choroby, czasu utrzymyłvania się wil,emiiuprzeżlwaczy, czasu eklipsy
wektorów w organizmie, parametrów chatakteryzujących pogodę przed wystą-
pieniem zachorowań wskazała na możliwośó przeniesienia wektorów wil,usa
choroby niebleskiego języka za pośrednictwem komarów (.Culicoides) niesio-
nych przez wiatr z Sardynii . 

G.

NEWMAN C., BUESCHING C. D., MAC-
DONALD D. W.: Pierwsze doniesienie o zarażeniu
borsuka euroazjatyckiego (Meles meles) przez
Cheyletiella parasitovorax. (First report of Cheyle-
tiellaparasitovorax infestation in the Eurasian bad-
ger (Meles meles). Vet. Rec. 155, 180-18I,2004 (6)

Badano botsuki (Meles meles) zasiedlające teren o obszarze 6 km' w pobliżu
Oksfordu Złapane do pułapek zwierzęta usypiano chlorowodorkiem etaminy
(0,2 ml/kg masy ciała) i badano na obecność roztocza CheyletielLa parasitovo-
rar Spośród l 63 dorosłych borsuków zbadanych w 2002 r. u 1 5 (9,2%) stwier-
dzono Cheyletiella parasitovorax, a spośród 1 8 szczeniąt 11 (61,I%) było zara-
żonych tym pasożytem Nasilenie inwazji było różne Łagodna postać dotyczyła
grzbietowego odcinka ciała, przy intensywnej inwazji pasożyt opanował całe

ciało i rozwijało się zapalenie skóry Naskórek ulegał złuszczeniu W ekstrema]-

nych przypadkach występowaĘ wypryski na skórze. U szczeniąt nasilenie in-
wazjiprzypadało na miesiape czerwiec i sierpień, nie notowano zarażeń w listo-
padzie. SzczY inwazji u zwierząt dorosĘch przypadał na sierpień i wtedy 20%

zwierzątbyło zarażonych. Nie stwierdzono zarażeniaw styczniu, czerwcu i lis-
topadzie 
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