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CChów i ho dow la kur ozdob nych sta je si´
w na szym kra ju co raz bar dziej po pu -
lar nym hob by. Spe cy fi ka cho wu tych

pta ków nie ste ty nie idzie w pa rze z pra wi -
d∏o wym pro wa dze niem ich pod kà tem
zdro wot nym. Pa trzàc na stad ko bie ga jà -
cych po ogro dzie ku rek, od no si si´ wra ̋ e -
nie (traf ne zresz tà), ˝e sà to pta ki bar dzo
szcz´ Êli we – prze by wa jà na Êwie ̋ ym po -
wie trzu, ko rzy sta jà ze zba wien ne go s∏oƒ ca
i kà pie li pia sko wych, ma jà do dys po zy cji
uroz ma ico ny po karm, któ ry w do dat ku
cz´ Êcio wo sa me mo gà zdo byç. Jed nak ju˝
sa mo prze by wa nie na Êwie ̋ ym po wie trzu
spra wia, ˝e ku ry na ra ̋ o ne sà na cho ro by
po przez kon takt z in ny mi ga tun ka mi dzi -
kich pta ków, jak choç by wró ble czy go ∏´ -
bie, któ re mo gà byç na tu ral nym re zer wu -
arem pa to gen nych drob no ustro jów (Sal -
mo nel la sp., My co pla sma sp., APMV -1).
Fak tem, któ ry z epi zo cjo lo gicz ne go punk -
tu wi dze nia jest wr´cz nie do przy j´ cia
i prze czy do brym prak ty kom dro biar skim,
jest utrzy my wa nie w jed nym miej scu dro -
biu na le ̋ à ce go do kil ku ga tun ków (ku ry,
ba ̋ an ty, pa wie, prze piór ki itp.), jak rów -
nie˝ – z czym ma my do czy nie nia w ka˝ -
dym prak tycz nie stad ku – pta ków w ró˝ -
nym wie ku. Ta kie po st´ po wa nie, mi mo ˝e
w efek cie przy jem ne dla oka ho dow cy i je -

go go Êci, stwa rza ry zy ko prze no sze nia
cho rób (g∏ów nie wi ru so wych) z osob ni -
ków star szych (bar dziej od por nych, lecz
po ten cjal nych no si cie li) na nie od por ne pi -
skl´ ta lub z bar dziej od por nych ba ̋ an tów
na ku ry (np. ko ro na wi rus IB).

Uwzgl´d nia jàc po wy˝ sze, mo wa o sze -
ro ko po j´ tej bio ase ku ra cji jest w przy -
pad ku ku rek ozdob nych zwy k∏ym tru -
izmem! Za gro ̋ e nie zdro wia kur ze stro -
ny cho ro bo twór czych za raz ków jest bar -
dzo du ̋ e. Ho dow ca mu si si´ bo ry kaç za -
rów no z po spo li ty mi cho ro ba mi pa so ̋ yt -
ni czy mi, jak rów nie˝ z bak te ryj ny mi,
grzy bi czy mi oraz ty mi, z któ ry mi wal ka
jest naj trud niej sza – wi ru so wy mi. Le piej
jest, gdy ho dow ca ta ki ma sta ∏y kon takt
z le ka rzem we te ry na rii zaj mu jà cym si´
pta ka mi. Ta kich nie ste ty jest nie wie lu, do -
dat ko wo ich ro la ogra ni cza na jest naj cz´ -
Êciej do ro li stra ̋ a ka – sà wzy wa ni, gdy
dzie je si´ coÊ z∏e go. W pra wi d∏o wej opie -
ce we te ry na ryj nej cel jest jed nak in ny 
– cho dzi o to, by pta ków nie le czyç.
Brzmi to mo ̋ e nie co dziw nie, ale, mo im
zda niem, opra co wa nie pra wi d∏o wej pro -
fi lak ty ki jest klu czem do suk ce su le ka rza
oraz za do wo le nia ho dow cy. Suk ces ten
osià gnàç mo˝ na mi´ dzy in ny mi po przez
sto so wa nie szcze pieƒ ochron nych. 

Sto so wa nie szcze pieƒ jest na dal dla nie -
któ rych ho dow ców kur ozdob nych ab-
s trak cjà. Nie chcà szcze piç pta ków, t∏u ma -
czàc, ˝e ich pu pi le ni gdy nie mia ∏y ˝ad nych
pro ble mów zdro wot nych. Twa rze ich na -
bie ra jà jesz cze bar dziej nie co dzien ne go gry -
ma su, gdy us∏y szà licz b´ cho rób, któ re po -
win ny byç ob j´ te im mu no pro fi lak ty kà oraz
licz b´ po szcze gól nych szcze pieƒ. Ta kie
oso by zmie nia jà zda nie nie ste ty do pie ro
wów czas, kie dy po ∏o wa sta da pad nie z po -
wo du in fek cji wi ru so wej, np. IB czy ILT.

Opra co wa nie do bre go pro gra mu
szcze pieƒ dla ku rek ozdob nych nie jest
spra wà pro stà. Pro gram ta ki mu si byç do -
sto so wa ny do tych cho rób, któ re nie tyl -
ko w da nym sta dzie, ale rów nie˝ na da -
nym te re nie sta no wià pro blem/za gro ̋ e -
nie. Cho ro ba mi, któ re obo wiàz ko wo po -
win ny zo staç uwzgl´d nio ne w pro gra mie
szcze pieƒ dla kur ozdob nych, sà: cho ro ba
Ma re ka (MD), cho ro ba Gum bo ro (IBD),
cho ro ba New ca stle (ND), za kaê ne za pa -
le nie oskrze li (IB) oraz za kaê ne za pa le nie
mó zgu i rdze nia kr´ go we go (AE). W sta -
dach, w któ rych po ja wia jà si´ pro ble my
z uk∏a dem od de cho wym, pro gram szcze -
pieƒ po wi nien zo staç wzbo ga co ny o za -
kaê ne za pa le nie krta ni i tcha wi cy (ILT),
za ka ̋ e nia My co pla sma gal li sep ti cum

Lek. wet. To masz Sten zel

Dro dzy Czy tel ni cy!
Roz po czy na jàc pra c´ nad re da go wa niem dzia ∏u „Pta sie zdro wie”, po sta wi ∏em so bie za cel przed sta wia nie jak naj bar dziej ak tu al nych da -
nych, za pre zen to wa nych przede wszyst kim w spo sób prak tycz ny. Ma jàc na uwa dze, ˝e pi smo ma do trzeç do jak naj wi´k sze go gro na od -
bior ców, po sta ra my si´ przed sta wiaç jak naj wi´ cej po glà dów wy ra ̋ a nych za rów no przez spe cja li stów z za kre su awio pa to lo gii, jak i do Êwiad -
czo nych ho dow ców.
W zwiàz ku z nad cho dzà cà wio snà, a wraz z nià se zo nem l´ go wym, ak tu al ny nu mer po Êwi´ co ny zo sta∏ wak cy no lo gii kur, przed sta wio -
nej z dwóch stron – le ka rza oraz ho dow cy. Uwa˝ ny czy tel nik za uwa ̋ y na pew no mno goÊç szcze pieƒ oraz do syç p∏yn ne ich ter mi ny. Nie -
ste ty nie mo˝ na po daç z∏o te go Êrod ka, któ ry b´ dzie tak sa mo sku tecz ny w ka˝ dym sta dzie. Wszyst kie dzia ∏a nia mu szà zo staç sta ran nie opra -
co wa ne na pod sta wie hi sto rii sta da oraz stad oko licz nych (fa cho wym j´ zy kiem mó wiàc – na pod sta wie sy tu acji epi zo otycz nej te re nu).
W trak cie lek tu ry pro sz´ zwró ciç uwa g´ przede wszyst kim na cho ro by uk∏a du od de cho we go (IB, ILT, MG), któ re w ostat nich la tach czy -
nià spo re spu sto sze nie w ho dow lach kur ozdob nych. Pro fi lak ty ka swo ista sta je si´ wi´c ko niecz no Êcià, tak sa mo jak za sto so wa nie w∏a Êci -
wych szcze pio nek. Wi´ cej szcze gó ∏ów w pu bli ka cjach.

Za pra szam wi´c do lek tu ry!
T. Sten zel

Prak tycz ne aspek ty
szcze pie nia kur ozdob nych
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(MG) oraz or ni to bak te rio z´ (ORT).
W przy pad ku po twier dze nia in fek cji pa -
∏ecz ka mi Sal mo nel la, rów nie˝ i ta cho ro -
ba po win na zo staç uwzgl´d nio na w im -
mu no pro fi lak ty ce. Le karz we te ry na rii,
który roz po czy na pra c´ z da nym ho dow -
cà, po wi nien do k∏ad nie do wie dzieç si´,
ja kie cho ro by sta no wià pro blem (prze ba -
da nie sta da) i uwzgl´d niç je w uk∏a da nym
przez sie bie pro gra mie. Po moc nym na -
rz´ dziem dia gno stycz nym oka zaç si´ mo -
˝e wy ko ny wa ne ru ty no wo na fer mach
dro biu ba da nie se ro lo gicz ne. Ba da nia
wià ̋ à si´ z pew ny mi kosz ta mi, jed nak
po zwa la jà na wy kry cie w su ro wi cy kur
prze ciw cia∏ prze ciw ko kon kret nym za -
raz kom, co w przy pad ku pta ków, które
wcze Êniej nie by∏y  szcze pio ne, sta no wi
na ma cal ny do wód na to, ˝e mia ∏y one
kon takt z okre Êlo ny mi pa to ge na mi. Ba da -
nia ta kie wy ko rzy stu je si´ rów nie˝ do
dia gno zo wa nia nad ka ̋ eƒ te re no wych,
a na wet do wy zna cza nia opty mal ne go
ter mi nu szcze pie nia (szcze gól nie w przy -
pad ku cho ro by Gum bo ro).

Kosz ty bez po Êred nie wpro wa dze nia
im mu no pro fi lak ty ki u kur ozdob nych to
m.in. kosz ty sa mej szcze pion ki. Na nie -
szcz´ Êcie dla dro bia rzy hob by stów
wszyst kie kon cer ny far ma ceu tycz ne pro -
du ku jà szcze pion ki prze zna czo ne do sto -
so wa nia w ma so wej pro duk cji dro biar -
skiej, czy li w opa ko wa niach za wie ra jà cych
mi ni mum 1000 da wek, co dla ho dow ców
wià ̋ e si´ z nie ma ∏y mi wy dat ka mi. Po wy˝ -
sze po t´ gu je fakt, ˝e w znacz nym stop niu
sà to szcze pion ki ˝y we i ˝e by osià gnàç za -
mie rzo ny cel, szcze pie nia trze ba po wta -
rzaç.

Jest oczy wi Êcie pew ne wyj Êcie z te go
pro ble mu i wy ma ga po ro zu mie nia si´
mi´ dzy ho dow ca mi -ko le ga mi. Je ̋ e li kil ku
zna jo mych ho dow ców z jed nej oko li cy
umó wi ∏o by si´ na na k∏a da nie jaj do in ku -
ba cji w jed nym ter mi nie (ale nie w jed -
nym in ku ba to rze!), mo gli by roz dzie liç
kosz ty mi´ dzy sie bie. 

Pro ble mem jest za wsze do bór od po -
wied niej szcze pion ki, cze go naj lep szym
przy k∏a dem jest szcze pie nie prze ciw ko
IB. Wia do mo, ˝e jest to wi rus pod le ga jà -
cy bar dzo szyb kim i cz´ stym mu ta cjom,
w zwiàz ku z tym w te re nie wy st´ pu je
wie le wa rian to wych je go szcze pów,
prze ciw ko któ rym szcze pion ki opar te
na szcze pie kla sycz nym nie da jà pro tek -

cji. Dla te go w pro gra mach pro fi lak tycz -
nych w przy pad ku IB na le ̋ y za wsze
uwzgl´d niç na prze mien ne sto so wa nie
szcze pów kla sycz nych (np. Ma5) oraz
wa rian to wych (np. 4/91 lub 274/207).
Nie ste ty, na wet opra co wa nie ta kie go
pro gra mu mo ̋ e nie za bez pie czyç ca∏ ko -
wi cie sta da przed za cho ro wa nia mi wy -
wo ∏a ny mi in fek cjà in ny mi szcze pa mi wa -
rian to wy mi.

Kon tro wer syj ne nie co wy da je si´ byç
wdra ̋ a nie szcze pion ki prze ciw ko ILT do
pro gra mów szcze pieƒ u kur ozdob nych.
Nie da si´ ukryç, ˝e za kaê ne za pa le nie
krta ni i tcha wi cy za czy na sta no wiç do syç
po wa˝ ny pro blem, a za cho ro wa nia
stwier dza si´ cz´ sto rów nie˝ i w przy do -
mo wych stad kach nio sek. Pro blem
szcze pie nia wy ni ka z fak tu, ˝e bar dzo ∏a -
two mo˝ na wpro wa dziç t´ cho ro b´ do
sta da po przez b∏´ dy w im mu ni za cji. Wy -
star czy, ˝e pi skl´ ta nie szcze pio ne b´ dà
mia ∏y kon takt ze star szy mi, za szcze pio ny -
mi pta ka mi (co w te go ty pu ho dow lach
jest czymÊ zu pe∏ nie nor mal nym) i pa sa˝
wi ru sa mu ro wa ny! Po dob ne sy tu acje mo -
gà mieç miej sce na wy sta wach.

Pró bu jàc wpro wa dziç pro gram pro fi lak -
tycz ny do sta da, na le ̋ y kie ro waç si´ na st´ -
pu jà cy mi za sa da mi:

1. Do k∏ad nie za po znaç si´ z za gro ̋ e nia -
mi wy stà pie nia cho rób za kaê nych w da -
nym sta dzie oraz na da nym te re nie (wska -
za ny mo ni to ring se ro lo gicz ny).

2. Do braç naj bar dziej od po wied nià

szcze pion k´ (mo no -, po li wa lent na) oraz
usta liç jej dro g´ po da nia.

3. Upew niç si´, ˝e szcze pio ne pta ki sà
zdro we.

4. Do braç od po wied nie ter mi ny szcze -
pie nia (szcze pio ne pta ki nie po win ny po -
sia daç prze ciw cia∏ mat czy nych mo gà cych
zneu tra li zo waç szcze pion k´ – po moc ny
mo ni to ring se ro lo gicz ny).

5. Szcze pie nie po win no byç za wsze
prze pro wa dza ne przez le ka rza we te ry -
na rii.

6. Pod czas ak cji szcze pie nia wszyst kie
pta ki mu szà zo staç za szcze pio ne.

7. W przy pad ku sto so wa nia szcze pio -
nek ˝y wych, po st´ po waç tak, aby nie
spo wo do waç nie umyÊl nej in ak ty wa cji
an ty ge nu szcze pion ko we go.

Pro po no wa ny pro gram szcze pieƒ
przed sta wio no w ta be li 1.

Opra co wa nie do bre go pro gra mu
szcze pieƒ to jed nak nie wszyst ko. Czyn ni -
kiem, któ ry ma bar dzo du ̋ y wp∏yw na
sku tecz noÊç szcze pie nia, jest pra wi d∏o we
ob cho dze nie si´ ze szcze pion ka mi oraz
pra wi d∏o we ich po da nie. Wi´k szoÊç sto -
so wa nych w dro biar stwie szcze pio nek to
szcze pion ki ˝y we. Ozna cza to, ˝e po sia -
da jà w sk∏a dzie ˝y we, ale po zba wio ne zja -
dli wo Êci (zdol no Êci do wy wo ∏y wa nia cho -
ro by), czy li ate nu owa ne drob no ustro je 
– np. wi ru sy. W zwiàz ku z tym mu szà zo -
staç po da ne ty mi sa my mi dro ga mi, któ ry -
mi do or ga ni zmu wni ka da ny za ra zek 
cho ro bo twór czy – uk∏ad po kar mo wy,

Fot. 1
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spo jów ka oka, b∏o na Êlu zo wa no sa itp.
Wy jà tek sta no wi tu taj szcze pion ka prze -
ciw ko MD, któ ra, po mi mo fak tu ˝e jest
szcze pion kà ˝y wà, mu si zo staç po da na
w in iek cji do mi´ Ênio wej lub pod skór nej.
W przy pad ku pro fi lak ty ki tej cho ro by do
szcze pie nia kur ozdob nych za le ca si´ sto -
so wa nie lio fi li zo wa nych szcze pio nek
prze ciw ko cho ro bie Ma re ka (do st´p ne sà
jesz cze szcze pion ki za wie ra jà ce wi rus
zwià za ny z ko mór kà). Po wy˝ sze uza sad -
nio ne jest mo˝ li wo Êcià po pe∏ nie nia licz -

nych b∏´ dów tech nicz nych oraz pro ble -
ma mi z prze cho wy wa niem szcze pio nek
za wie ra jà cych wi rus zwià za ny z ko mór kà
(cie k∏y azot).

Szcze pion ki ˝y we mo gà byç po da wa ne
za rów no w spo sób ma so wy, jak i in dy wi -
du al ny. Na du ̋ ych, prze my s∏o wych fer -
mach dro biu, ze wzgl´ du na oszcz´d noÊç
cza su oraz mi ni ma li za cj´ kosz tów, naj -
cz´ Êciej sto su je si´ szcze pie nia ma so we,
a wi´c po da wa nie szcze pio nek z wo dà
do pi cia lub w for mie ae ro zo lo wej. Ho -

dow la ku rek ozdob nych ce chu je si´ tym,
i˝ ilo Êci pta ków sà sto sun ko wo nie wiel -
kie. Bio ràc po wy˝ sze pod uwa g´, nie któ -
re szcze pion ki, jak np. prze ciw ko wi ru so -
wym cho ro bom uk∏a du od de cho we go,
mo˝ na po daç pta kom in dy wi du al nie, za -
kra pla jàc je do wor ka spo jów ko we go
(fot. 1) lub do no sa (fot. 2). W tym ce lu
1000 da wek szcze pion ki na le ̋ y roz pu Êciç
w 30 ml roz pusz czal ni ka do szcze pio nek
lub 0,9% NaCl o temp. 15-20 °C i zde po -
no waç kro pl´ na otwór no so wy z wy so -

Tab. 1. Proponowany program szczepieƒ dla kur ozdobnych

Termin Choroba Rodzaj szczepionki Droga podania
szczepienia

1 dzieƒ Choroba Mareka – MD ˚ywa i.m., s.c. 0,2 ml/sztuk´
**Pomór rzekomy – ND ˚ywa spray wielkoczàsteczkowy,

**Zakaêne zap. oskrzeli – ˚ywa kropla do oka
IB – szczep klasyczny

10-14 dzieƒ IB – szczep wariantowy ˚ywa Spray, kropla do oka,
w wodzie do picia

17-21 dzieƒ Choroba Gumboro – IBD ˚ywa w wodzie do picia

24-28 dzieƒ Choroba Gumboro – IBD ˚ywa w wodzie do picia

32-35 dzieƒ ND ˚ywa Spray, do oka, w wodzie do picia

5-6 tydzieƒ *Zakaêne zap. krtani ˚ywa Kropla do oka
i tchawicy – ILT

8 tydzieƒ IB – szczep klasyczny ˚ywa Spray, do oka,
w wodzie do picia

IBD ˚ywa w wodzie do picia

11 tydzieƒ IB – szczep wariantowy ˚ywa Spray, do oka,
ND ˚ywa w wodzie do picia

12 tydzieƒ Zakaêne zapalenia mózgu ˚ywa w wodzie do picia
i rdzenia kr´gowego – AE

15 tydzieƒ *ILT ˚ywa Kropla do oka

16-17 tydzieƒ IB+ND+IBD w jednej Inaktywowana i.m., s.c.
szczepionce

ObjaÊnienia do tabeli:

i.m. – iniekcja domi´Êniowa.
s.c. – iniekcja podskórna.
* Tylko na terenie, gdzie wyst´pujà problemy z ILT, w ciàgu 14 dni przed i po szczepieniu nie powinno 
si´ szczepiç przeciwko innym chorobom uk∏adu oddechowego.
** W jednej szczepionce (szczepionka poliiwalentna).
Ponadto:
Je˝eli jest zagro˝enie epizocjologiczne:
– 6–16 tydz.: MG – szczepionka ˝ywa w postaci aerozolu (w ciàgu 14 dni przed i po szczepieniu nie powinno
si´ stosowaç szczepionek ˝ywych ani antybiotyków). 
– 8–10 tydz., 15–16 tydz.: S. gallinarum, S. typhimurium, S. enteritidis – inaktywowana w formie iniekcji 
i.m. lub s.c.
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ko Êci kil ku cen ty me trów (kropla mu si byç
wcià gni´ ta przez ku r´ do no sa) lub na
ga∏ k´ ocznà. Pierw sze szcze pie nie pi sklàt
prze ciw ko ND oraz IB mo ̋ e byç wy ko -
na ne me to dà du ̋ ej kro pli (wiel koÊç 100
mi kro nów, tzw. spray wiel ko czà stecz ko -
wy) za po mo cà zra sza cza, któ re go koƒ -
ców k´ na le ̋ y usta wiç na wy so ko Êci oko -
∏o 30-40 cm nad g∏o wa mi pi sklàt. IloÊç
po trzeb nej do szcze pieƒ wo dy oraz jej
pa ra me try ze sta wio no w ta be li 2. 

Je ̋ e li zo sta nie pod j´ ta de cy zja o po da -
niu szcze pion ki z wo dà do pi cia, na le ̋ y
pa mi´ taç, by nie po sia da ∏a ona na wet Êla -
do wych ilo Êci sub stan cji od ka ̋ a jà cych,
mia ∏a pH bli skie obo j´t ne mu, mu si byç
wol na od bak te rii oraz me ta li ci´˝ kich,
po id∏o na czas szcze pie nia nie po win no
znaj do waç si´ w zbyt cie p∏ym ani na s∏o -
necz nio nym miej scu. Bar dzo wa˝ nà spra -
wà jest czas, w ja kim szcze pion ka zo sta -
nie wy pi ta – mak sy mal nie 2 go dzi ny. Po
tym cza sie an ty gen szcze pion ko wy mo ̋ e
ulec in ak ty wa cji i szcze pie nie b´ dzie nie -
sku tecz ne. Spraw dzo nym pa ten tem jest
po zba wie nie ku rek mo˝ li wo Êci na pi cia si´
wo dy na 3-2 go dzi ny przed pla no wa nym
szcze pie niem z rów no cze snym na kar mie -
niem ich kar mà su chà. Spra wia to, ˝e
w chwi li szcze pie nia wo da ze szcze pion kà
zo sta nie po bra na w sto sun ko wo krót kim
cza sie przez wszyst kie pta ki. W ce lu wy -
d∏u ̋ e nia trwa ∏o Êci szcze pion ki w wo dzie
do pi cia, mo˝ na zmie szaç wo d´, w któ rej
ma byç roz pusz czo na szcze pion ka,
w rów nych ilo Êciach z chu dym mle kiem.
Ilo Êci wo dy wy pi ja nej przez kur ki w ró˝ -
nym wie ku ze sta wio no w ta be li 2. 

Sto su jàc szcze pion ki ˝y we, s∏u ̋ à ce do
uod por nia nia prze ciw ko cho ro bom uk∏a -

Fot. 2a

Tab. 2. Daw ko wa nie i pa ra me try wo dy u˝y tej do roz pusz cze nia szcze pion ki

Dro ga po da nia Wiek pta ków IloÊç po trzeb nej wo dy Tem pe ra tu ra wo dy PH wo dy Uwa gi

Kro pla do oka od 1 dnia 25 – 30 ml/1000 da wek* 15-20 °C 7,6 Bez bak te rii, Êrod ków 
de zyn fek cyj nych,

Spray/du ̋ a kro pla 1 dzieƒ 250 ml/1000 da wek* 15-20 °C 7,6 de ter gen tów, me ta li
Ae ro zol od dru gie go 400-1000 ml 15-20 °C 7,6 ci´˝ kich, chlo ru

szcze pie nia /1000 da wek*

Wo da do pi cia 5 dni 0,5 l/100 pta ków** 15-20 °C 7,6 j. w. + do daç rów ne
25 dni 2,5 l/100 pta ków ilo Êci
40 dni 4 l/ 100 pta ków chu de go mle ka i wo dy

* 1000 da wek ja ko naj mniej szy fla kon szcze pion ki. Na le ̋ y zu ̋ yç w cià gu 2–3 go dzin.
** Ilo Êci wo dy, któ re pta ki na pew no wy pi jà w 2 go dzi ny.

Fot. 2
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du od de cho we go, na le ̋ y pa mi´ taç o wy -
st´ po wa niu przej Êcio wych efek tów
ubocz nych, ta kich jak ∏a god ne ob ja wy ze
stro ny uk∏a du od de cho we go oraz chwi lo -
wa zmniej szo na ru chli woÊç pta ków. Jest to
zwià za ne z re pli ka cjà wi ru sa szcze pion ko -
we go (w or ga ni zmach pta ków roz wi ja si´
wi rus, sty mu lu je ich uk∏ad od por no Êcio wy,
ale nie po wo du je po wsta nia cho ro by). 

W przy pad ku za sto so wa nia szcze pion ki
˝y wej prze ciw ko My co pla sma gal li sep ti -
cum, na le ̋ y rów nie˝ pa mi´ taç o kil ku za sa -
dach. Po pierw sze, pta ki mu szà byç
w 100% zdro we. Ja kie kol wiek po da wa nie
an ty bio ty ków (sku tecz nych prze ciw ko my -
ko pla zmom) w okre sie oko ∏osz cze pien -

nym mo ̋ e spo wo do waç nie sku tecz noÊç
szcze pie nia. Po dru gie, szcze pion ka ta mu -
si byç po da na w for mie ae ro zo lu (mg∏a),
w zwiàz ku z tym szcze pie nie na le ̋ y wy ko -
naç bez wzgl´d nie w po miesz cze niu za -
mkni´ tym, o bar dzo s∏a bej cyr ku la cji po -
wie trza (ewen tu al nie po za my ka nie wszyst -
kich okien w kur ni ku na czas szcze pie nia) 
– ina czej szcze pion ka mo ̋ e „wy le cieç”
z po miesz cze nia. Po trze cie, w cià gu 14 dni
przed i po szcze pie niu prze ciw ko MG nie
na le ̋ y sto so waç ˝ad nych in nych szcze pio -
nek ˝y wych prze ciw ko cho ro bom uk∏a du
od de cho we go. W zwiàz ku z po wy˝ szym,
w przy pad ku pla no wa nia za sto so wa nia
szcze pion ki prze ciw ko MG, na le ̋ y zmo dy -

fi ko waç pro gram pro fi lak tycz ny, do sto so -
wu jàc go do wspo mnia nej cho ro by.

Po za koƒ cze niu ak cji szcze pie nia
szcze pion ka mi ˝y wy mi, na le ̋ y do k∏ad nie
umyç i wy de zyn fe ko waç sprz´t do szcze -
pie nia (wkra pla cze, zra sza cze) oraz r´ ce,
a tak ̋ e znisz czyç nie wy ko rzy sta nà szcze -
pion k´.

Szcze pion ki in ak ty wo wa ne, z ad ju wan -
ta mi ole jo wy mi, sto su je si´ ja ko ostat nie
szcze pie nia w pro gra mie, a wi´c naj póê -
niej na 2 ty go dnie przed wej Êciem w nie -
ÊnoÊç. Na le ̋ y po daç je w for mie in iek cji
do mi´ Ênio wej lub pod skór nej. Przed pla -
no wa nym szcze pie niem trze ba bez -
wzgl´d nie ogrzaç szcze pion k´ do tem pe -
ra tu ry oko ∏o 25°C i do k∏ad nie jà wy mie -
szaç, co ma za pew niç rów no mier ne roz -
pro wa dze nie an ty ge nu szcze pion ko we go
z ad ju wan tem. Szcze pion k´ po da je my
pod skór nie, u pod sta wy skrzy de∏ (fot. 3)
lub (ze wzgl´ du na fakt po ja wia nia si´ na
szy jach ziar ni nia ków po szcze pien nych,
któ re utrud nia jà po bie ra nie po kar mu 
– wy kr´ co ne szy je, bo le snoÊç) w dol nà
cz´Êç ku pra (fot. 4). Pod czas szcze pie nia
na le ̋ y uwa ̋ aç, by przy pad ko wo nie
wstrzyk nàç szcze pion ki po moc ni ko wi lub
so bie, po nie wa˝ skut ko waç to mo ̋ e sil -
nym sta nem za pal nym oko li cy wstrzyk -
ni´ cia, pro wa dzà cym do mar twi cy, a na -
wet au to am pu ta cji uk∏utego pal ca! 

Re asu mu jàc po wy˝ sze, na le ̋ y stwier -
dziç, i˝ wpro wa dze nie pro gra mu pro fi -
lak ty ki swo istej w stad kach kur ozdob -
nych jest ko niecz no Êcià umo ty wo wa nà
du ̋ ym za gro ̋ e niem epi zo cjo lo gicz nym
ze stro ny ró˝ nych drob no ustro jów cho -
ro bo twór czych. Jed nak ̋ e pra wi d∏o we
sto so wa nie im mu no pro fi lak ty ki u te go ty -
pu pta ków jest sto sun ko wo trud ne oraz
kosz tow ne, w zwiàz ku z tym wy ma ga
Êci s∏ej wspó∏ pra cy na li nii ho dow ca–le -
karz we te ry na rii, jak rów nie˝ ho dow -
ca–ho dow ca. To dru gie wià ̋ e si´ z syn -
chro ni za cjà l´ gów umo˝ li wia jà cà sto so -
wa nie szcze pieƒ w tym sa mym cza sie, co
z ko lei ma wp∏yw na re duk cj´ kosz tów
wpro wa dze nia im mu no pro fi lak ty ki.
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