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Pro fi lak ty ka kok cy dioz
u kur ozdob nych
An drzej G. Kru sze wicz 
Agniesz ka Czuj kow ska 

Aby pra wi d∏o wo za po bie gaç cho ro bie, trze ba
jà po znaç i zro zu mieç. Dla te go war to roz po -
czàç od kil ku zdaƒ wy ja Ênia jà cych, co to sà
kok cy dio zy, co je po wo du je i na czym po le ga
pro blem ho dow cy. War to te˝ wie dzieç, ˝e na
Êwie cie kok cy dio zy dro biu w ho dow lach fer -
mo wych po wo du jà stra ty eko no micz ne sza -
co wa ne na oko ∏o mi liar da do la rów rocz nie.
Na ich le cze nie ho dow cy na ca ∏ym Êwie cie
wy da jà oko ∏o 360 mi lio nów do la rów USA.
W Pol sce stra ty eko no micz ne z po wo du kok -
cy dioz dro biu sà sza co wa ne na oko ∏o 120 mi -
lio nów z∏o tych rocz nie. Jest to wi´c pro blem
po wa˝ ny. 

KKok cy dio z´ kur wy wo ∏u jà pier wot nia ki
z ro dza ju Eime ria. Sà one ga tun ko wo
spe cy ficz ne i pa so ̋ y tu jà tyl ko u kur. In -

dy ki i ptac two wod ne ma jà od r´b ne ga -
tun ki kok cy diów. Do ro s∏e ku ry sà bez ob -
ja wo wy mi no si cie la mi tych pa so ̋ y tów
i ˝y jà z ni mi w rów no wa dze dzi´ ki wy twa -
rza niu cia∏ od por no Êcio wych przez ich

uk∏ad im mu no lo gicz ny. Kur cz´ ta za ra ̋ a jà
si´, gdy zja da jà po karm za nie czysz czo ny
oocy ta mi (ja ja mi) kok cy diów. W b∏o nie
Êlu zo wej ich je lit do cho dzi do na mno ̋ e nia
si´ pa so ̋ y tów i po 6 dniach na st´ pu je 
wy da la nie po tom nych oocyt. Z jed nej spo -
˝y tej oocy ty w efek cie na mna ̋ a nia si´
w je li tach po wsta je co naj mniej kil ka dzie -

siàt ty si´ cy oocyt po tom nych. Pier wot nia -
ki nisz czà b∏o n´ Êlu zo wà je lit i u∏a twia jà
osie dla nie si´ szko dli wych bak te rii. Stàd
bie gun ki, tak ̋ e krwi ste, i licz ne stra ty
u m∏o de go dro biu. 

U kur wy st´ pu je 7 ga tun ków kok cy -
diów. Dwa dal sze by wa jà opi sy wa ne przez
nie któ re pod r´cz ni ki, ale ich od r´b noÊç



ga tun ko wa jest pod da wa na w wàt pli woÊç.
Ka˝ dy ga tu nek kok cy diów pa so ̋ y tu je
w nie co in nym od cin ku je lit kur czàt. Eime -
ria ace rvu li na i E. pra ecox za sie dla jà dwu -
nast ni c´, Eime ria mi tis je li ta cien kie i cz´Êç
gru bych, Eime ria bru net ti je li ta Êle pe
i prost ni c´, Eime ria ma xi ma i E. na ca trix
Êrod ko wy od ci nek je lit, a Eime ria te nel la
je li ta Êle pe. Naj bar dziej cho ro bo twór cze
to E. te nel la i E. na ca trix oraz E. bru net ti
i E. ace rvu li na. Naj cz´ Êciej spo ty ka si´ in -
wa zj´ kok cy diów z ga tun ku E. te nel la (po -
nad 60% przy pad ków). 

Âwie ̋ o wy da lo ne z ka ∏em oocy ty nie od
ra zu sà nie bez piecz ne dla kur czàt. Mu szà
doj rzeç. Trwa to kil ka na Êcie go dzin. Póê -
niej mo gà w pod ∏o ̋ u prze trwaç wie le
mie si´ cy, cze ka jàc na zje dze nie przez od -
po wied nie go ˝y wi cie la. Gdy spo wo du jà 
in wa zj´ u wra˝ li we go kur cz´ cia (czy li ta -
kie go, któ re jesz cze na kok cy dio z´ nie
cho ro wa ∏o), to po za bie gun kà i oso wia ∏o -
Êcià ho dow ca za uwa ̋ a tak ̋ e spa dek ape -
ty tu i zmniej szo ne spo ̋ y cie wo dy, chud -
ni´ cie i licz ne upad ki kur czàt w wie ku 
po mi´ dzy 4 a 7 ty go dniem ˝y cia. Pro ste
ba da nie ka ∏u po zwa la na wy kry cie oocyt
i po twier dze nie kok cy dio zy. Gdy kur cz´ ta
sà w jed nym wie ku, le cze nie jest ∏a twe
i sku tecz ne. Gdy jed nak cho ro ba do ty czy
kur ozdob nych, to co chwi l´ ja kieÊ stad ko
ro dzin ne osià gnie od po wied ni wiek i b´ -
dzie cho ro wa ∏o. Na do da tek w ho dow li
mo gà wy st´ po waç ró˝ ne ga tun ki kok cy -
diów, a po szcze gól ne in wa zje mo gà roz wi -
jaç si´ stop nio wo. Pa sze z kok cy dio sta ty -
ka mi po da wa ne od 4 ty go dnia sà w ta kim
przy pad ku bar dzo po moc ne (ale nie sà do -
pusz czo ne u broj le rów i nio sek, przez co
sto sun ko wo dro gie i trud no osià gal ne, a na
do da tek po wsta jà szcze py kok cy diów
opor ne na nie któ re le ki). Mo˝ na te˝ le czyç
kur cz´ ta ju˝ przy pierw szym po dej rze niu
kok cy dio zy, ale za rów no kok cy dio sta ty ki,
jak i le ki sto so wa ne w kok cy dio zie nie sà
obo j´t ne dla zdro wia m∏o dych kur. Sul fa -
tia zol i je go po chod ne (np. ES B3) za bu rza -
jà wzrost piór i po le cze niu kok cy dio zy
trud no li czyç na suk ce sy pod czas wy staw.
Jak wi´c po st´ po waç?! 

Przede wszyst kim przy za k∏a da niu no -
wej ho dow li na le ̋ y prze strze gaç za sad
kwa ran tan ny i pro fi lak tycz nie po da waç le -
ki prze ciw ko kok cy diom, dzi´ ki cze mu
wy bie gi i wo lie ry po za kwa ran tan nà b´ dà
wol ne od tych pa so ̋ y tów (nie ste ty, tyl ko

do cza su ich za wle cze nia z no wy mi ku ra -
mi). Nor mal ne pre pa ra ty de zyn fek cyj ne
nie dzia ∏a jà na kok cy dia. Sku tecz ne sà tyl -
ko ta kie Êrod ki jak Neo pre di san i OO -CI DE
oraz wap no pa lo ne. Mo˝ na wy cho wy waç
sztucz nie in ku bo wa ne kur cz´ ta bez kon -
tak tu z do ro s∏y mi ku ra mi, w czy stych i hi -
gie nicz nie utrzy ma nych po miesz cze niach,
wol nych od kok cy diów. Tym spo so bem
pierw szy kon takt kur czàt z kok cy dia mi
od wle cze si´ w cza sie i przy pad nie na
okres nie zbyt od po wied ni dla kok cy diów
(po wy ̋ ej 10 ty go dnia ˝y cia), co spra wi, ˝e
cho ro ba b´ dzie mia ∏a l˝ej szy prze bieg. 
Za da sze nie wo lier i utrzy ma nie w nich 
su che go pod ∏o ̋ a to spo sób na to, aby
w ka le wy da la nym przez ku ry kok cy dia nie
mo g∏y osià gnàç sta dium in wa zyj ne go i wy -
sy cha ∏y. Ko lej nym spo so bem na zmniej -
sze nie ry zy ka za ra ̋ a nia si´ pi sklàt sà au to -
ma tycz ne po id∏a i kar mi d∏a. Wszyst kie te
spo so by nie da jà jed nak pe∏ nej ochro ny.
Dla te go opra co wa no szcze pion ki prze -
ciw ko kok cy diom ku rzym. Szcze pion ka
za wie ra kil ka ga tun ków kok cy diów (ale nie
wszyst kie) w po sta ci doj rza ∏ych, zdol nych
do za ra ̋ e nia oocyt, któ re sà jed nak na ty -
le os∏a bio ne, ˝e po wo du jà tyl ko lek kie ob -
ja wy cho ro by (po ja wi ∏a si´ tak ̋ e pierw sza
szcze pion ka za wie ra jà ca tyl ko im mu no -
gen ne bia∏ ka). Na dal jed nak nie jest to pa -
na ceum na kok cy dio zy, gdy˝ sto so wa nie
szcze pio nek ma swo je plu sy i mi nu sy. Po -
za znacz nà ce nà (koszt w prak ty ce to oko -
∏o z∏o tów ki od kur cza ka), ogra ni cze niem
sto so wa nia w ama tor skich ho dow lach sà
opa ko wa nia za wie ra jà ce co naj mniej kil ka
ty si´ cy da wek (x z∏o tów ka za ka˝ dà daw -
k´). Sà jed nak po my s∏y, by sprze da wa ne
by ∏y tak ̋ e mniej sze opa ko wa nia. Na na -

szym ryn ku jesz cze ich jed nak nie ma.
Szcze pion ki ofe ro wa ne przez cze skie fir -
my sà nie co taƒ sze i ostat nio sta ∏y si´ u nas
do st´p ne. 

Szcze pion k´ po da je si´ kur cz´ tom do
9 dnia ˝y cia z wo dà pit nà. Póê niej jest to
mniej sku tecz ne. Po sto so wa niu szcze pion -
ki, nie mo˝ na po da waç pasz za wie ra jà cych
kok cy dio sta ty ki ani le ków prze ciw ko kok -
cy dio zie. Szcze pion ka dzia ∏a w ten spo sób,
˝e za war te w niej os∏a bio ne kok cy dia mu -
szà na mno ̋ yç si´ w or ga ni zmie ku ry i wy -
wo ∏aç re ak cj´ jej uk∏a du od por no Êcio we -
go. Po prze cho ro wa niu kok cy dio zy (dzi´ ki
szcze pie niu w for mie ∏a god nej), ku ra na -
bie ra od por no Êci na ca ∏e ˝y cie. Przez wie le
ty go dni wy da la ona oocy ty kok cy diów,
któ re sà os∏a bio ne, wi´c za ra ̋ e nie si´ ni mi
dzia ∏a na in ne ku ry jak szcze pion ka. Przy
sto so wa niu tej szcze pion ki jest na wet
wska za ne, by ku ry mia ∏y kon takt z w∏a -
snym ka ∏em, bo w efek cie do dat ko wo „do -
szcze pia jà” si´. Trze ba jed nak pa mi´ taç
o prze pro wa dzo nym szcze pie niu, by po
ko lej nym ba da niu pa ra zy to lo gicz nym ka ∏u
uspo ko iç le ka rza, ˝e oocy sty w ka le to
efekt szcze pie nia, a nie cho ro by, i nie po -
daç le ków na kok cy dia. 

Z ca ∏à pew no Êcià wpro wa dze nie szcze -
pio nek prze ciw ko kok cy diom mo ̋ e u∏a -
twiç wal k´ z ty mi pier wot nia ka mi. Mi nie
jed nak jesz cze spo ro cza su, za nim prze ko -
na jà si´ do nich ho dow cy i le ka rze. War to
jed nak spró bo waç, zw∏asz cza gdy kok cy -
dia bar dzo pu sto szà ho dow l´, a kil ku ho -
dow ców jest w sta nie na byç opa ko wa nie
szcze pion ki, by od ra zu za szcze piç kil ka
stad. Cze ka my na opi sy efek tów ta kich
dzia ∏aƒ!
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