
H o dow la kur ozdob nych, po dob nie jak i ho dow la dro biu
ogól no u˝yt ko we go w sys te mie przy za gro do wym, na ra -

˝o na jest na wie le cho rób za kaê nych. Obok pra wi d∏o wych wa -
run ków sa ni tar no -hi gie nicz nych, któ re po win ny obo wià zy waç
w ka˝ dej ho dow li, naj lep szà me to dà chro nià cà pta ki przed
cho ro ba mi, szcze gól nie wi ru so wy mi, jest pro wa dze nie szcze -
pieƒ pro fi lak tycz nych. 

Kon tro l ne ba da nia se ro lo gicz ne, wy ko na ne te stem ELI SA
w nie szcze pio nych sta dach kur czàt czu ba tek, wy ka za ∏y do dat -
nie wy so kie mia na z an ty ge nem IB, ND, ORT oraz MG. Kli -
nicz nie, u ba da nych pta ków ob ser wo wa no sil ne ob ja wy ze stro -
ny uk∏a du od de cho we go w po sta ci kasz lu, rz´ ̋ e nia, za pa le nia
spo jó wek i nie ̋ y tu no sa. No to wa no rów nie˝ po wa˝ ne stra ty
(upad ki) w okre sie od cho wu kur czàt. Wy ni ki ba daƒ se ro lo -
gicz nych sà do wo dem na wy st´ po wa nie w Êro do wi sku wy mie -
nio nych czyn ni ków etio lo gicz nych, któ rych udzia∏ w cho ro bach
uk∏a du od de cho we go dro biu jest bar dzo po wszech ny. W ta kiej
sy tu acji pro wa dze nie szcze pieƒ pro fi lak tycz nych zde cy do wa -
nie wp∏y n´ ∏o by na po pra w´ sta nu zdro wia jak rów nie˝ przy czy -
ni ∏o by si´ do ogra ni cze nia wy st´ po wa nia pa to ge nów w Êro do -
wi sku pta ków. 

Sto so wa nie od po wied nich pro gra mów szcze pieƒ
ochron nych u kur ozdob nych na po ty ka na pew ne
ogra ni cze nia. Du ̋ ym utrud nie niem sà
ma ∏e sta da pta ków li czà ce naj cz´ Êciej
od kil ku na stu do kil ku dzie si´ ciu sztuk.
Na to miast szcze pion ki prze zna czo ne
dla dro biu – ˝y we i in ak ty wo wa ne,
z ma ∏y mi wy jàt ka mi, wy st´ pu jà w opa -
ko wa niach 1000 do 5000 da wek. Po wo -
du je to zde cy do wa ne pod wy˝ sze nie
kosz tów szcze pieƒ przy pa da jà cych na
jed ne go pta ka. Z tych wzgl´ dów wie lu
ho dow ców re zy gnu je z prze pro wa dza -
nia wi´k szo Êci szcze pieƒ. Pro blem ule -
ga zwie lo krot nie niu przy wpro wa dza -
niu do sta da po je dyn czych pta ków, po -
cho dzà cych z in nych, nie szcze pio nych
ho dow li. Od po wied ni pro gram i ka len -
darz szcze pieƒ ochron nych po win ny
byç do sto so wa ne dla ka˝ de go sta da.
War to pa mi´ taç przy tym o wa˝ nych
za sa dach:
1. Szcze pie nia pro fi lak tycz ne prze pro -

wa dza le karz we te ry na rii.
2. Ka len darz szcze pieƒ i ro dzaj sto so -

wa nych szcze pio nek usta la le karz
we te ry na rii

3. Szcze pie niu pod da je si´ pta ki zdro -
we, w do brej kon dy cji.

4. Na le ̋ y sta raç si´, aby od st´p po -
mi´ dzy po szcze gól ny mi szcze pie -
nia mi przy u˝y ciu szcze pio nek ˝y -
wych nie by∏ krót szy ni˝ 7-10 dni.

5. Na 24 go dzi ny przed i po szcze pie -

niu nie sto su je si´ Êrod ków lecz ni czych i od ka ̋ a jà cych. 
6. Wo da prze zna czo na do roz cieƒ cza nia szcze pio nek po -

win na po sia daç pa ra me try wo dy pit nej dla cz∏o wie ka
i byç wol na od bak te rii, o pH 6,9-7,2 i o tem pe ra tu rze
12-15o C. Na le ̋ y u˝yç ta kiej ilo Êci wo dy, aby szcze pion -
ka zo sta ∏a wy pi ta w cià gu 1 do 2 go dzin.
Pod sta wà do opra co wa nia pro gra mu szcze pieƒ pro fi lak -

tycz nych jest oce na sy tu acji epi zo otycz nej na da nym te re -
nie oraz ana li za da nych o pro gra mie szcze pieƒ stad ro dzi -
ciel skich. W du ̋ ych wzor co wych sta dach pro wa dzi si´ mo -
ni to ring se ro lo gicz ny, a wi´c okre so we ba da nie su ro wic
wo bec wy bra nych an ty ge nów i na tej pod sta wie usta la si´
pra wi d∏o wy ter min szcze pie nia. Wa˝ ne jest to szcze gól nie
w pro fi lak ty ce cho ro by Gum bo ro. 

Uwzgl´d nia jàc ak tu al nà sy tu acj´ epi zo otycz nà w kra ju,
naj wa˝ niej szy mi jed nost ka mi cho ro bo wy mi, prze ciw ko
któ rym po win no szcze piç si´ kur ki ozdob ne sà: cho ro ba
Ma re ka (MD), rze ko my po mór dro biu (ND), za kaê ne za -
pa le nie oskrze li kur (IB), cho ro ba Gum bo ro (IBD), za -
kaê ne za pa le nie mó zgu i rdze nia kr´ go we go kur czàt (AE). 

Ptas ie  zdrow ie

42 4/2005

Profilaktyka swoista kur ozdobnych

Pro po no wa ny pod sta wo wy pro gram szcze pieƒ

Ter min szcze pie nia Cho ro ba Spo sób po da nia

1. dzieƒ ˝y cia Cho ro ba Ma re ka –MD* in iek cja pod skór na

lub do mi´ Ênio wa 0,2 ml

(szy ja, pod udzie)

Rze ko my po mór dro biu – ND Spray wiel ko czà stecz ko wy

po wy ̋ ej 100 mm

Za kaê ne za pa le nie oskrze li kur – IB** lub do spo jów ko wo ***

1 kro pla 0,05ml=1 daw ka 

10. dzieƒ Za kaê ne za pa le nie oskrze li kur – IB Spray wiel ko czà stecz ko wy

˝y cia lub do spo jów ko wo

18. dzieƒ ˝y cia Cho ro ba Gum bo ro – IBD W wo dzie do pi cia

28. dzieƒ ˝y cia Cho ro ba Gum bo ro – IBD W wo dzie do pi cia

4. tydz. ˝y cia Rze ko my po mór dro biu – ND Spray wiel ko czà stecz ko wy,

do spo jów ko wo lub 

w wo dzie do pi cia

8. tydz. ˝y cia Rze ko my po mór dro biu – ND Spray wiel ko czà stecz ko wy,

do spo jów ko wo lub

Za kaê ne za pa le nie oskrze li – IB w wo dzie do pi cia

12. tydz. ˝y cia Za kaê ne za pa le nie oskrze li – IB Spray wiel ko czà stecz ko wy,

do spo jów ko wo lub

w wo dzie do pi cia

13. tydz. ˝y cia Za kaê ne za pa le nie mó zgu w wo dzie do pi cia

i rdze nia kr´ go we go – AE 

16. tydz. ˝y cia. Szcze pion ki in ak ty wo wa ne:

Rze ko my po mór dro biu –ND in iek cja pod skór na lub

Za kaê ne za pa le nie oskrze li –IB do mi´ Ênio wa

Cho ro ba Gum bo ro – IBD 



*Z po wo dów prak tycz nych w pro fi lak ty ce cho rób kur
ozdob nych sto su je si´ naj cz´ Êciej szcze pion ki lio fi li zo wa -
ne, za wie ra jà ce szczep in dy czy HVT wi ru sa MD, któ re
jed nak da jà s∏ab szà od por noÊç. Na le ̋ y o tym pa mi´ taç
przy za gro ̋ e niu epi zo otycz nym sta da.

**W ce lu wy two rze nia od por no Êci prze ciw ko wie lu wa -
rian tom an ty ge no wym wi ru sa IB wy st´ pu jà cym w te re nie,
sto su je si´ za sa d´ na prze mien ne go po da wa nia szcze pio -
nek za wie ra jà cych se ro typ Mas oraz 4/91 (lub je go od po -
wied nik). 

***W sta dach ma ∏ych, li czà cych 20 – 40 sztuk pta ków
naj lep szà me to dà za po bie ga nia cho ro bom uk∏a du od de -
cho we go jest po da nie szcze pion ki in dy wi du al nie: do spo -
jów ko wo lub do no so wo. Ta me to da szcze pie nia po bu dza
od por noÊç lo kal nà, sty mu lu je po wsta nie od por no Êci sys te -
mo wej, a po nad to u pi sklàt nie ob ni ̋ a po zio mu prze ciw -
cia∏ mat czy nych.

Je Êli ist nie je w da nym te re nie za gro ̋ e nie ze stro ny in -
nych cho rób wi ru so wych np. ospy, za kaê ne go za pa le nia
krta ni i tcha wi cy (ILT), wi ru sa REO lub cho rób bak te ryj -
nych ta kich jak my ko pla zmo za, sal mo nel lo za czy or ni to -
bak te rio za – mo˝ na do pod sta wo we go pro gra mu im mu no -
pro fi lak tycz ne go wpro wa dziç do dat ko we szcze pie nia
prze ciw ko tym jed nost kom cho ro bo wym. 

Szcze pion ki zna la z∏y rów nie˝ du ̋ e za sto so wa nie w zwal -
cza niu kok cy dio zy pta ków. Sto su je si´ je w pro gra mach
im mu no pro fi lak tycz nych w sta dach re pro duk cyj nych i to -
wa ro wych ho dow li wiel ko stad nej dro biu. Po da je si´ je naj -
cz´ Êciej w pierw szym ty go dniu ˝y cia pta kom w wo dzie do
pi cia, me to dà ae ro zo lo wa lub przez oprysk Êció∏ ki w kur -
ni ku. Ich po da nie wy ma ga eli mi na cji kok cy dio sta ty ków
z pa szy.

Ewa Kar piƒ ska
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Przy szczepieniu pisklàt najwa˝niejszy jest spokój i wprawa.


