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S e zon l´ go wy ma my w pe∏ ni,
wi´k szoÊç z nas po sia da ju˝

licz ny przy chó wek. Nie ste ty pra wie
w ka˝ dym sta dzie zda rza jà si´
w tym cza sie stra ty w l´ gach. Je ̋ e li
do ty czà one po je dyn czych przy pad -
ków, nie mó wi my o pro ble mie.
O k∏o po tach mo ̋ e my mó wiç wów -
czas, gdy mi mo sta raƒ (choç nie za -
wsze idà cych w do brym kie run ku)
nie mo ̋ e my do cho waç si´ po tom -
stwa. Wie lu ho dow ców co se zon
zg∏a sza mi ró˝ ne przy pad ki za bu -
rzeƒ roz ro du go ∏´ bi. 

Naj cz´st szym skut kiem nie pra wi -
d∏o we go roz ro du jest zwi´k szo ny pro -
cent jaj nie za p∏od nio nych oraz
zmniej szo na wy l´ go woÊç pi sklàt, jak
i ich ˝y wot noÊç. Przyj rzyj my si´ wi´c
bli ̋ ej te mu pro ble mo wi.

We d∏ug w∏a snych ob ser wa cji przy -
czy ny ob ni ̋ o nej roz rod czo Êci po dzie -
liç mo˝ na na na st´ pu jà ce gru py:

a) typ cho wu
b) ge ne tycz ne
c) bio lo gicz ne
d) ˝y wie nio we
e) za kaê ne 

Ad. a) Typ cho wu
W ostat nich la tach co raz bar dziej

po pu lar ny sta je si´ wo lie ro wy chów
go ∏´ bi. Do ty czy to g∏ów nie pta ków ra -
so wych, wy sta wo wych. Ho dow ca, któ -
ry de cy du je si´ na ta ki sys tem utrzy -
ma nia pta ków po wi nien pa mi´ taç
o za pew nie niu im jak naj lep szych wa -
run ków Êro do wi sko wych (od po wied -
nia iloÊç Êwia t∏a s∏o necz ne go, do st´p
do wo lier i hi gie na w nich). Nie wol no
za po mi naç rów nie˝ o od po wied niej
licz bie go ∏´ bi w sto sun ku do wy mia -
rów go ∏´b ni ka (opty mal nym za g´sz -
cze niem jest 1 pa ra/m2). Go ∏´ bie, któ -
re nie sà wy pusz cza ne zmu szo ne sà
ko pu lo waç na pod ∏o dze go ∏´b ni ka lub
w ce lach gniaz do wych (je ̋ e li sà do sta -
tecz nie prze stron ne). 

W przy pad ku zbyt du ̋ e go za g´sz -
cze nia go ∏´ bi w sta dzie wzra sta pro -
cent nie za p∏od nio nych jaj. Wy ni ka to
z be ha wio ry zmu go ∏´ bi – ka˝ dy sa miec
w sta dzie dà ̋ y do te go, by tyl ko je go
ge ny zo sta ∏y prze ka za ne po tom stwu,
dla te go w wy ni ku nad mier ne go za -
g´sz cze nia pta ków cz´ Êciej zda rza si´
roz p´ dza nie ko pu lu jà cych par przez
sam ce znaj du jà ce si´ w po bli ̋ u.

Ad. b) Czyn ni ki ge ne tycz ne
Po pu lar nie sto so wa ny przez ho -

dow ców in bred (chów w po kre wieƒ -
stwie), bar dzo ko rzyst nie wp∏y wa na
po krój po tom stwa. Wy ni ka to z fak -
tu, ˝e chów wsob ny zwi´k sza pro cent
ho mo zy go tycz no Êci sta da. Wie le in -
te re su jà cych nas cech jest re ce syw -
nych, wi´c ule ga jà one eks pre sji tyl ko
je ̋ e li ptak jest ho mo zy go tà pod ich
wzgl´ dem. Wie le wad ge ne tycz nych,
jak rów nie˝ ge nów le tal nych dzie dzi -
czy si´ w spo sób re ce syw ny. Dla te go
w sta dach, w któ rych od wie lu lat
„nie od Êwie ̋ a no krwi” ob ser wu je si´
spa dek ilo Êci za p∏od nio nych jaj
(zmniej szo na ru chli woÊç plem ni -
ków), zwi´k szo nà za mie ral noÊç za -
rod ków (ujaw nie nie si´ ge nów le tal -
nych), wy klu wa nie si´ pi sklàt z wa da -
mi ge ne tycz ny mi obej mu jà cy mi ano -
ma lie ana to micz ne (po twor ko wa toÊç
pi sklàt). Wy st´ pu jà te˝ in ne wa dy,
nie b´ dà ce przy czy nà Êmier ci pi sklàt,
ale dys kwa li fi ku jà ce je z dal szej ho -
dow li (pal ce zro Êni´ te b∏o nà, nie rów -
na licz ba ste ró wek po obu stro nach
ogo na, skrzy ̋ o wa ne dzio by, wa dy
w opie rza niu si´ itp.)

Zaburzenia rozrodu go∏´bi

jajo o chropowatej skorupie.
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Ad. c) Bio lo gicz ne wa dy jaj
Bio lo gicz ne wa dy jaj zwià za ne sà

z jed nej stro ny z dzie dzicz nà sk∏on no -
Êcià sa mic do sk∏a da nia jaj wa dli wych
(kszta∏t) lub z wa dà w bu do wie ja jo -
wo du.

Ho dow cy cz´ sto skar ̋ à si´, ˝e sa -
mi ce zno szà ja ja po zba wio ne sko rup -
ki. Mo ̋ e mieç to t∏o nie do bo ro we,
lub mo ̋ e byç zwià za ne z wa dà bu do -
wy cz´ Êci ma cicz nej ja jo wo du. Je ̋ e li
ja ja w cien kich sko rup kach wy st´ pu jà
u wi´k szo Êci sa mic w sta dzie, po dej -
rze waç na le ̋ y nie do bo ry ˝y wie nio we,
je ̋ e li sà to po je dyn cze sztu ki na le ̋ y
je wy eli mi no waç ze sta da ro dzi ciel -
skie go. Bra ko waç na le ̋ y po nad to sa -
mi ce, któ re:

– zno szà ja ja o nie pra wi d∏o wym
kszta∏ cie (spi cza ste, po sia da jà ce dwa
ostre koƒ ce, okrà g∏e (pro ble my
z orien ta cjà za rod ków i zna le zie niem
ko mo ry po wietrz nej), fa so lo wa te;

– zno szà ja ja za ma ∏e (mo ̋ e byç to
skut kiem in fek cji);

– zno szà ja ja zbyt du ̋ e (dwu ̋ ó∏t ko -
we – za rod ki roz wi ja jà si´ do pew ne -
go mo men tu, po tem za czy na bra ko -
waç sub stan cji od ̋ yw czych i za mie ra -
jà przed wy klu ciem), gor sza wy l´ go -
woÊç z ta kich jaj – nie od po wied ni sto -
su nek ˝ó∏t ka do bia∏ ka;

– zno szà ja ja o zbyt cien kiej sko rup -

ce (w zwiàz ku z nad mier nà wen ty la cjà
mo ̋ e do cho dziç do utra ty wo dy z ja -
ja) lub sko rup ce chro po wa tej;

– zno szà ja ja o sko rup ce zbyt gru -
bej – utrud nio na wen ty la cja.

Ad. d) Czyn ni ki ˝y wie nio we
Bar dzo wa˝ nà spra wà jest od po -

wied nie ˝y wie nie go ∏´ bi, szcze gól nie
w okre sie roz ro du. Pta ki z cho wu wo -
lie ro we go zda ne sà tyl ko na swo je go
ho dow c´, dla te go po wi nien do ∏o ̋ yç on
wszel kich sta raƒ, by spro staç za po trze -
bo wa niom swo ich pu pi li. Nie do bo ry
sub stan cji mi ne ral nych oraz wi ta min
w okre sie two rze nia si´ ja ja mo gà byç
g∏ów nà przy czy nà zwi´k szo nej za mie -
ral no Êci za rod ków. Pa mi´ taç na le ̋ y, ˝e
etap two rze nia si´ sko rup ki wa pien nej
jest eta pem „za my ka jà cym” dro g´ dla
sub stan cji od ̋ yw czych prze ka zy wa -
nych do ˝ó∏t ka. Dla te go wszel ka wi ta -
mi ni za cja sa mic w tym okre sie nie
przy nie sie efek tów. 

Nie do bór wi ta min ne ga tyw nie
wp∏y wa rów nie˝ na sam ce - re pro duk -
to ry: 

– nie do bór wi ta mi ny A wp∏y wa ne -
ga tyw nie na ja koÊç na b∏on ków w tym
rów nie˝ roz rod czych; 

– nie do bór wit. E mo ̋ e byç przy -
czy nà mar twi cy jà der, ne ga tyw nie na
ja koÊç na sie nia wp∏y wa rów nie˝ nie -
do bór wi ta mi ny C.

Wp∏yw nie do bo rów mi ne ral no -wi ta -
mi no wych na wy klu wal noÊç pi sklàt
naj le piej ilu stru je po ni˝ sza ta be la.

376/2005

Ptas ie  zdrow ie

Zwià zek Czas za mie ra nia (dni) Zmia ny stwier dza ne pod czas sek cji za rod ka

Wit. A  do 10 16-17 Za bu rze nia w roz wo ju na czyƒ krwio no Ênych – pier Êcieƒ le tal ny,

za bu rze nia w roz wo ju koÊç ca 

Dys funk cja uk∏a du mo czo we go – ska za mo cza no wa

Wit. D3 15-17 Obrz´ ki pod skór ne, krzy wi ca em brio nal na, skrzy ̋ o wa nie dzio ba

Wit. E ok. 5. dnia Za bu rze nia w roz wo ju na czyƒ (pier Êcieƒ le tal ny)

Wit. B2 4-14 Pier Êcieƒ le tal ny, pal ce za ci Êni´ te w pi´Êç, spa dek prze mia ny ma te rii? 

du ̋ y p´ che rzyk ˝ó∏t ko wy po wy klu ciu (nie zre sor bo wa ny)

Wit. B12 ostat nie dni in ku ba cji Nie pra wi d∏o we u∏o ̋ e nie za rod ka (dziób w kie run ku ˝ó∏t ka) 

wy bro czy no woÊç

Wit. H 3-4 oraz w cza sie klu cia Du ̋ a g∏o wa, zwi ni´ cie lub nie do ro zwój pal ców

Mn w cza sie klu cia Obrz´k za rod ka

Zn w ró˝ nych okre sach in ku ba cji Ano ma lie koÊç ca, szczàt ko we koƒ czy ny lub pal ce, 

zro Êni´ cie koƒ czyn, brak zro Êni´ cia po w∏ok brzusz nych

Mg w ró˝ nych okre sach in ku ba cji Wa dy w bu do wie koÊç ca i dzio ba

Se w pierw szym tyg. in ku ba cji Za bu rze nia w krà ̋ e niu p∏o do wym – pier Êcieƒ le tal ny

Prawid∏owo rozwijajàcy si´ zarodek w

6. dniu inkubacji.

Zbyt du˝a komora powietrzna.



Ad. e) Czyn ni ki za kaê ne 
W pa to lo gii l´ gu go ∏´ bi g∏ów nà ro -

l´ od gry wa jà bak te rie. Za ka ̋ e nia mo -
gà na st´ po waç dwie ma dro ga mi:

– eg zo gen nà – na wet w klo ace, przy
za bru dze niu sko rup ki od cho da mi,
szcze gól nie przy rów no cze snym
uszko dze niu os∏on ki mu cy no wej. 

Pa to ge ny: Pro teus, Sal mo nel la, E. co -
li.

Nie któ rzy ho dow cy po zwa la jà sa mi -
com wy sia dy waç ja ja z uszko dzo nà
sko rup kà; naj cz´ Êciej z ta kie go ja ja nie
wy klu wa jà si´ pi skl´ ta. Uszko dzo na
sko rup ka sta je si´ bra mà wej Êcia bak -
te rii, któ re na st´p nie na mna ̋ a jà si´
w ja ju. Je ̋ e li za rod ki nie ob umrà na
sku tek za ka ̋ e nia bak te ryj ne go, cz´ sto
do cho dzi do nad mier ne go od pa ro wy -
wa nia wo dy z ja ja – z ta kich pi skl´ ta
rów nie˝ si´ nie wy klu wa jà. Z uszko -
dzo nych jaj wy klu wa jà si´ nie kie dy pi -
skl´ ta, jed nak cz´ sto ma jà nie wcià -
gni´ ty do koƒ ca p´ che rzyk ˝ó∏t ko wy.
Bar dzo szyb ko do cho dzi do je go bak -

te ryj ne go za ka ̋ e nia (E. co li, Strep to -
coc cus, Sta phy lo coc cus, Sal mo nel la)
i do Êmier ci pi skl´ cia. 

– en do gen nà – mo ̋ e na stà piç trze -
ma dro ga mi:
• prze nie sie nie bak te rii do za wiàz -

ków kul ˝ó∏t ko wych w jaj ni ku pod -
czas bak te rie mii;

• przez na sie nie za ka ̋ o ne go sam ca
(my ko pla zmy);

• po przez stycz noÊç kul ˝ó∏t ko wych ze
zmie nio ny mi cho ro bo wo na rzà da mi.
Tu taj rów nie˝ g∏ów nà ro l´ od gry wa jà
my ko pla zmy – stycz noÊç z za ka ̋ o ny mi
wor ka mi po wietrz ny mi. Ata ku jà uk∏ad
od de cho wy za rod ka, za rod ki za mie ra -
jà w cza sie klu cia po na k∏u ciu sko rup ki
– ma jà trud no Êci z g∏´ bo kim od dy cha -
niem i sà zbyt s∏a be, by opu Êciç ja jo.
Pa ∏ecz ki z ro dza ju Sal mo nel la sà

cz´ stà przy czy nà za mie ra nia za rod -
ków. G∏ów nà ro l´ od gry wa jà tu taj sa -
mi ce b´ dà ce no si ciel ka mi tych bak te rii
(np. po prze cho ro wa niu). War to jest
ro biç po sie wy z jaj, w któ rych za rod ki
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Widoczny pierÊcieƒ letalny.

Wczesne zamarcie zarodka.
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za mar ∏y i ule g∏y roz k∏a do wi – mo ̋ e po -
móc to w od na le zie niu sa mi cy – no si -
ciel ki i wy eli mi no wa niu jej ze sta da. 

Za po bie ga nie stra tom w l´ gach wy -
wo ∏a nych czyn ni ka mi za kaê ny mi po -

win no opie raç si´ na swo istej im mu no -
pro fi lak ty ce pta ków re pro duk cyj nych
oraz okre so wym ba da niu pta ków w kie -
run ku no si ciel stwa. Na le ̋ y tak ̋ e uni -
kaç ku po wa nia pta ków na gie∏ dach,

czy li uni kaç osob ni ków o nie zna nym
nam po cho dze niu. 

To masz Sten zel
Fot. autora
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Z∏ogi moczanów na zarodku. Krzywy dziób zarodka.


