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ptasie zdrowie

OOto jest py ta nie (!), któ re jak bu me rang
po wra ca za wsze przed roz po cz´ ciem
se zo nu ho dow la ne go i wy wo ∏u je du ̋ o

emo cji. Braç ho dow la nà mo˝ na po dzie liç
na dwa obo zy – prze ciw ni ków oraz zwo -
len ni ków szcze pieƒ. Prze ciw ni cy sà w grun -
cie rze czy zwo len ni ka mi tzw. se lek cji na tu -
ral nej. Twier dzà oni w wiel kim skró cie, ˝e
pta ki na le ̋ y po zo sta wiç sa mym so bie. Tyl ko
ta kie eg zem pla rze, wy cho wa ne w „na tu ral -
ny” spo sób, da jà w d∏u giej per spek ty wie
gwa ran cj´ zdro we go sta da i po wo dze nia
w ho dow li. Mó wiàc ko lo kwial nie – co ma
zdech nàç, niech zdech nie, a co ma prze ̋ yç,
to prze ̋ y je. Na si pod opiecz ni oto cze ni sà
nie skoƒ czo nà licz bà pa to ge nów. Je ̋ e li
prze ̋ y jà w wa run kach cià g∏e go za gro ̋ e nia,
na bie ra jà na tu ral nej od por no Êci, to zna czy,
˝e na da jà si´ do cho wu.

W przy pad kach na tu ral nych l´ gów
„szcze pion kà” dla pi sklàt jest uod por nio na
kwo ka, prze ka zu jà ca prze ciw cia ∏a do jaj,
w zwiàz ku z tym uk∏ad im mu no lo gicz ny
za rod ka, wi´c i póê niej sze go pi skla ka, jest
po bu dza ny do pra cy od pierw szych chwil
˝y cia. Te go ty pu l´ gi sà ide a∏em, ma jà cym
od zwier cie dle nie w prak ty ce. Wspomn´
tu Êwia do mie pe wien eks pe ry ment. Pew -
ne go ra zu, na prze ∏o mie sierp nia i wrze -
Ênia, a wi´c bar dzo póê no, wy pro wa dzi ∏a
przy pad ko wo z chasz czy ogro du nie wiel -
kie stad ko pi skla ków za wzi´ ta ja poƒ ska
kur ka to ten ko. Jak wia do mo, jest to ra sa
kur szcze gól nie trud nych w ho dow li, mi´ -
dzy in ny mi z uwa gi na ni skà od por noÊç na
cho ro by. Po sta no wi ∏em w ogó le nie in ge -
ro waç – nie szcze pi ∏em, nie do grze wa ∏em
kur cza ków. Nie wszyst kie prze ̋ y ∏y. Kil ka
sztuk po od∏à cze niu od kwo ki zmar z ∏o.
Wi´k szo Êci kur cza ków nie strasz ne by ∏y
jed nak desz cze i je sien ne ch∏o dy. Nie doÊç
te go – przez ca ∏à zi m´ kur ki no co wa ∏y ra -
zem z li li pu ta mi na brzóz ce. Na wet przy
kil ku na sto stop nio wych mro zach nie za -
uwa ̋ y ∏em u ko gut ków ˝ad nych oznak od -

mro ̋ eƒ grze bie nia. Kil ka sztuk je dy nie
mia ∏o lek kà chryp k´, któ ra mi n´ ∏a im
w oko li cach mar ca. ˚ad na sztu ka nie zde -
ch∏a, po mi ja jàc kil ka ku rek, któ re po ̋ e gna -
∏y si´ z ˝y ciem na sku tek ata ku ku ny.

Mo je ogro do we li li pu ty i to ten ko cià gle
jed nak prze miesz cza ∏y si´ po te re nie. Ni -
gdy nie mia ∏y swo je go kur ni ka, a wi´c ˝y ∏y
na wpó∏ dzi ko. W pew nym stop niu ich ˝y -
cie by ∏o po dob ne do ˝y cia sta da wró bli,
czy ka wek. Raz tu, raz tam. To by∏ ich spo -
sób na prze ̋ y cie w Êwie cie za raz ków i pa -
so ̋ y tów. Ta kie pta ki ni gdy nie pi jà i nie je -
dzà z jed ne go brud ne go po jem ni ka, bo ta -
kich po jem ni ków w po sta ci stru mie ni, sta -
wów, sa dza wek lub zwy k∏ych ka ∏u˝ ma jà
ty sià ce do wy bo ru. Nie ste ty ˝y cie nie
wszyst kich pta ków jest ta kie sie lan ko we
jak opi sa ne wy ̋ ej. Zde cy do wa na wi´k -
szoÊç kur w na szych ho dow lach ˝y je na
ogra ni czo nej, zwy kle kil ku me tro wej prze -
strze ni. Wa run ki pa nu jà ce w kur ni kach nie
sà za zwy czaj wy szu ka ne. Na do da tek od
cza su do cza su na szà wo lie r´ od wie dzi ja -
kiÊ dzi ki osob nik. Cz∏o wiek, na sku tek
swo je go pla no we go dzia ∏a nia, za bu rzy∏
rów no wa g´ mi´ dzy Êwia tem pa to ge nów
a pta ka mi. Pa mi´ taç trze ba, ˝e w jed nym
gra mie ka ∏u zna leêç mo˝ na mi lio ny pa ∏e -
czek sal mo nel li. Bio ràc pod uwa g´ iloÊç ka -
∏u, w sto sun ku do wiel ko Êci wy bie gu, ∏a -
two mo˝ na stwier dziç, ˝e w ta kich wa run -
kach ku ra czy ba ̋ ant sà o wie le bar dziej
na ra ̋ o ne na cho ro by. 

Nie doÊç te go. Wy mie nia my si´ z in ny mi
ko le ga mi ma te ria ∏em ho dow la nym. Jeê dzi -
my na wy sta wy. Âwiat si´ co raz bar dziej
glo ba li zu je. Nie jest pro ble mem dla Po la -
ków udzia∏ na wy sta wie w Bel gii, a na wet
Sta nach Zjed no czo nych, gdzie mo˝ na spo -
tkaç wszyst kie cho ro by Êwia ta – z ta kich
wy cie czek ra zem z ku ra mi mo˝ na przy -
wieêç wie le no wych cho rób. 

Ja kie mo gà stàd wy ni kaç pro ble my, zi lu -
stru j´ przy k∏a dem. Kil ka lat te mu mia ∏em

ten przy wi lej, ˝e uda ∏o mi si´ przy wieêç
z Ja po nii jaj ka uni ka to wych ras – ji tok ko,
sho uko ku i mi no hi ki, a do dat ko wo to ten ko,
któ re sà co praw da ho do wa ne i zna ne
w Eu ro pie, ale z uwa gi na fakt, ˝e od wie lu
lat nie by ∏o do p∏y wu Êwie ̋ ej krwi, znacz nie
si´ wy ro dzi ∏y. Nie skrom nie przy znam, ˝e
wa run ki pa nu jà ce w mo ich wo lie rach nie sà
naj gor sze. Dbam o czy stoÊç, a po za tym
kur ki ma jà mo˝ li woÊç swo bod ne go cho -
dze nia po ogro dzie; do tych czas ra dzi ∏em
so bie te˝ z wi´k szo Êcià cho rób. 

Nie ste ty jed nak mo je do bre sa mo po -
czu cie ja ko ho dow cy w tym przy pad ku
zo sta ∏o wy sta wio ne na ci´˝ kà pró b´. Oka -
za ∏o si´, ˝e m∏o de mi no hi ki sà nie zwy kle
wra˝ li we na kok cy dio z´ – nie po ma ga ∏y
na wet kok cy dio sta ty ki w pa szy. To ten ko
co rusz mia ∏y pro ble my z sal mo ne llo zà.
W przy pad ku sho uko ku na to miast do dzi -
siaj nie zdia gno zo wa ∏em przy czyn upad -
ków. Do ro s∏e, kry jà ce i wy glà da jà ce na zu -
pe∏ nie zdro we ko gu ty, stop nio wo jak by
„ku li ∏y si´ w so bie”; ˝ó∏ k∏y im do tych czas
pi´k nie wy bar wio ne, czer wo ne grze bie -
nie. Dzi siaj ju˝ nie mam ˝ad ne go osob ni ka
wy klu te go z pierw sze go im por tu jaj. Za -
uwa ̋ y ∏em jed nak, ˝e stop nio wo no we 
po ko le nia jak by co raz mniej cho ru jà. Za -
chod ni ko le dzy twier dzà, ˝e do uzy ska nia
w mia r´ do brej od por noÊci pta ków po -
trze ba ja kichÊ 7-8 lat. 

Za da niem te go ar ty ku ∏u jest od po wiedê
na py ta nie: szcze piç pta ki, czy nie szcze piç?
A je ̋ e li tak, to prze ciw ko ja kim cho ro bom?
Je ̋ e li przed od po wie dzià na to py ta nie po -
zwo li ∏em so bie na pe wien wst´p, to dla te -
go, aby uzmy s∏o wiç czy tel ni kom, ˝e nie ma
uni wer sal ne go pro gra mu szcze pieƒ, któ ry
mo˝ na za sto so waç w ka˝ dym sta dzie i b´ -
dzie si´ w nim spraw dza∏. Dla te go te˝, po
d∏u gich prze my Êle niach do ty cza cych hi sto rii
cho rób mo je go sta da, stwier dzam, ˝e na le -
˝y pta ki uod par niaç i pro po nu j´ dwa wa -
rian ty szcze pieƒ. 

Szcze piç, czy nie szcze piç 
– dy le mat ho dow cy kur ozdob nych

Stanis∏aw Roszkowski
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Uwa gi: 
1. We d∏ug mo ich do Êwiad czeƒ naj sku tecz -
niej szà szcze pion kà prze ciw ko (!!) my ko -
pla zmo zie jest My ko sal mo vir. Jest to
szcze pion ka za re je stro wa na dla go ∏´ bi, za -
wie ra jà ca za bi te my ko pla zmy, sal mo nel le
oraz pa ra myk so wi ru sa, ale w przy pad ku
za sto so wa nia jej u kur nie za uwa ̋ y ∏em
˝ad nych nie po ko jà cych ob ja wów. Szcze pi -
my pod skór nie, w oko li cach tzw. „bez -
pierz ki szyj nej”, czy li nie opie rzo nej prze -
strze ni znaj du jà cej si´ mi´ dzy na sa dà szyi
a tu ∏o wiem. 

My co sal mo vir to szcze pion ka in ak ty wo -
wa na, za wie ra jà ca an ty ge ny My co pla sma
gal li sep ti cum (my ko pla zma „ku rza”), len -

to ge nicz ny szczep La So ta pa ra myk so wi ru -
sa pta sie go (rów nie˝ wi rus „ku rzy”) oraz
an ty ge ny ró˝ nych se ro wa rów sal mo nel li.
W zwiàz ku z tym mo ̋ e byç z po wo dze -
niem sto so wa na u kur. Ko lej nym fak tem
prze ma wia jàcym na jej ko rzyÊç jest to, i˝
pro du ko wa na jest w ma ∏ych opa ko wa -
niach – 20, 50, 100 dawek (T. S.).
2. Na wet je ̋ e li pro du cent szcze pion ki za -
le ca szcze pie nie przy po mo cy ae ro zo lu,
za wsze sto su j´ me to d´ do spo jów ko wà.
Mam dzi´ ki te mu pra wie 100% pew noÊç
za bie gu.
3. Po nie wa˝ w se zo nie mam kil ka wsa dów
do in ku ba to ra, cza sa mi mo dy fi ku j´ swój
pro gram szcze pieƒ. Za zwy czaj l´ gi na st´ -

pu jà co 2 ty go dnie. Cza sa mi „od pusz czam”
so bie pierw sze szcze pie nie prze ciw ko IB
oraz ND, aby na st´p nie za szcze piç dwa l´ -
gi jed no cze Ênie lub po ∏à czyç je z dru gim
szcze pie niem. Ta kie po st´ po wa nie jest
bar dzo za sad ne, po nie wa˝ nie wol no do -
pusz czaç do sy tu acji, w któ rych cz´Êç pta -
ków po zo sta je nie za szcze pio na (T.S.).
4. Ni gdy nie po mi jam szcze pieƒ prze ciw ko
my ko pla zmo zie, sal mo ne llo zie oraz ILT,
po nie wa˝ uwa ̋ am, ˝e w chwi li obec nej sà
to cho ro by, któ re po wo du jà naj wi´k sze
spu sto sze nie w pol skich ho dow lach, co
po twier dzi ∏a hi sto ria mo je go sta da.

Kon sul ta cja: 
lek. wet. To masz Sten zel 

Tab. 1. M∏o de po cho dzà ce z na tu ral nych l´ gów, mo gà ce swo bod nie ko rzy staç z pro mie ni s∏o necz nych i wol ne go,
naj le piej ogro do we go wy bie gu

Termin Choroba Droga podania
szczepienia

1 dzieƒ ˝y cia Cho ro ba Ma re ka (MD) do mi´ Ênio wo
Za kaê ne za pa le nie oskrze li (IB) w po sta ci ae ro zo lu lub do spo jów ko wo
Po mór rze ko my dro biu (ND)

4 ty dzieƒ IB (szczep wa rian to wy), ND w po sta ci ae ro zo lu lub do spo jów ko wo (ze wzgl´ du
na za gro ̋ e nie epi zo otycz ne dru gie szcze pie nie prze ciw ko IB

powin no mieç miej sce ju˝ w dru gim tyg. ˝y cia – T.S.)
6 ty dzieƒ My co pla sma ga li sep ti cum (MG) in iek cja pod skór na (po win no si´ za sto so waç szcze pion k´ 

Sal mo nel loza ˝y wà ae ro zo lo wà – na le ̋ y za sto so waç ae ro zol 
drob no czà stecz ko wy, by szcze pie nie by ∏o sku tecz ne, je ̋ e li 

wcze Êniej sze pró by si´ nie po wo dzi ∏y, oznacza to, ˝e po pe∏ nio no 
b∏àd tech nicz ny w szcze pie niu – T.S.)

8–10 ty dzieƒ My co pla sma ga li sep ti cum in iek cja pod skór na
Sal mo nel loza

Tab. 2. Dla l´ gów z in ku ba to ra, ma jà cych ogra ni czo ny do st´p do wol ne go wy bie gu

Termin Choroba Droga podania
szczepienia

1 dzieƒ Cho ro ba Ma re ka (MD) do mi´ Ênio wo
Za kaê ne za pa le nie oskrze li (IB) w po sta ci ae ro zo lu lub do spo jów ko wo 
Po mór rze ko my dro biu (ND)

14–21 dzieƒ Cho ro ba Gum bo ro (IBD) z wo dà do pi cia (ter min za le˝ ny od po zio mu od por no Êci 
bier nej – wska za ny mo ni to ring se ro lo gicz ny – T.S.)

4 ty dzieƒ IB (szczep wa rian to wy), ND w po sta ci ae ro zo lu lub do spo jów ko wo (ze wzgl´ du na
za gro ̋ e nie epi zo otycz ne dru gie szcze pie nie prze ciw ko IB po win no mieç 

miej sce ju˝ w dru gim tyg. ˝y cia  – T.S.)
6–8 ty dzieƒ My co pla sma ga li sep ti cum (MG) in iek cja pod skór na (po win no si´ za sto so waç szcze pion k´ 

Sal mo nel loza ˝y wà, ae ro zo lo wà – na le ̋ y za sto so waç ae ro zol drob no czà stecz ko wy, 
by szcze pie nie by ∏o sku tecz ne, je ̋ e li wcze Êniej sze pró by si´

nie po wo dzi ∏y, tzn. ˝e po pe∏ nio no b∏àd tech nicz ny w szcze pie niu – T.S.).
10 ty dzieƒ ILT do spo jów ko wo (w sta dach z te re nów o du ̋ ym za gro ̋ e niu 

epi zo otycz nym szcze pie nie mi´ dzy 5 a 6 tydz. – T.S.)
12 ty dzieƒ My co pla sma ga li sep ti cum, 

Sal mo nel l oza in iek cja pod skór na
14–15 ty dzieƒ ILT do spo jów ko wo 
16–18 ty dzieƒ IB, ND z wo dà do pi cia (przy ostat nim szcze pie niu bar dziej sku tecz ne 

jest sto so wa nie szcze pion ki in ak ty wo wa nej po da nej 
w in iek cji  – T.S.)


